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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.

thuiszorg & hulp
 

www.trimenzo.nl

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

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

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Opkikkerdag voor Sanne

TWELLO.- Door het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is Sanne 
Kuipers opgegeven voor een Opkikkerdag, omdat ze een chronische au-
to-immuunziekte heeft. Wat een verrassing! Dinsdag 17 maart was het 
dan zover. ‘s Morgens werd Sanne en haar ouders door Diana Rijs en 
Ina van Zalingen met de prachtige Opkikkerauto opgehaald. Maar eerst 
nog even een lunchpakketje achterlaten voor paard Wendy.

Tijdens een tussenstop in Bussloo 
mocht Sanne fotomodel zijn en er 
is een fotoshoot gemaakt door Max 
Photography van Sanne en haar ou-
ders. Prachtig met een opkomende 
zon en de vele vogels en witte zwa-
nen als achtergrond. Vervolgens 
werd vliegveld Teuge aangedaan, 
waar iedereen bij Special Air Servi-
ces werd verwacht. Daar mochten ze 

vliegen met piloot Robbert en Sanne 
mocht voorin het vliegtuig PH-IRO 
zitten en sturen. Zij kon alles goed 
bekijken en de ouders mochten ach-
terin zitten. Heel stoer! Na afloop 
kreeg ze een vliegbrevet.

Net echt
Nadat men in Apeldoorn had gege-
ten werd iedereen opgeschrikt door 
de sirene van de brandweerauto’s. 
Ze werden opgehaald om mee te 
gaan naar de Brandweerkazernepost 
Centrum te Apeldoorn, maar eerst 
kreeg Sanne een prachtig brand-
weerpak aan en een mooie helm 
op. Net echt! Op de kazerne mocht 
ze meehelpen bij een spuitoefening. 
Ook zijn ze met de ladderwagen 25 
meter omhoog geweest om even over 
Apeldoorn heen te kijken of er geen 

poes hoog in de boom zat. Daarna 
werd gedemonstreerd hoe een deur 
en raam uit een auto gehaald wordt 
bij een ongeluk. Natuurlijk mocht 
Sanne in de kazerne ook alles be-
kijken en hebben ze heerlijk van de 
brandweertaart gesmuld samen met 
alle brandweermannen. Na afloop 
kreeg ze voor het blussen ook een 
diploma van brandweerman Sam 
en een knuffelhond Radar. Omdat 
Sanne het zo leuk vond werden ze 
opnieuw met de brandweerauto 
weggebracht naar de volgende ver-
rassing met als afscheid een hand 
en een sirenegroet.

Lees verder op pagina 5

Van de brandweermannen mocht Sanne een brandweerpak aan en een helm op. 

Gewijzigde 
aanlevertijden 
voor advertenties 
en redactie
TWELLO.- In verband met de ko-
mende Paasdagen kunt u adverten-
ties en/of redactie voor de krant van 
woensdag 8 april, tot uiterlijk zon-
dag 5 april 10.00 uur aanleveren.

Jong muzikaal 
talent 
gezocht voor 
Jongerenconcert
TWELLO.- Ook afgelopen jaar 
was er op de eerste donderdag 
in september het jaarlijkse Jonge-
renconcert als start van de Klom-
penweek. Dit vond plaats in de 
Martinuskerk waarbij een aantal 
jongeren in hetzelfde programma 
met Wibi Soerjadi optraden. Dat 
was een groot succes en voor de 
jongeren een fantastische  erva-
ring om voor zoveel publiek te 
mogen spelen en in hetzelfde 
programma te zitten met zo’n 
beroemde pianist. Ook dit jaar 
is er op donderdag 3 september 
a.s. een Jongerenconcert. Daar-
voor hebben zich al een aantal 
jonge talenten (afhankelijk van 
vaardigheid van 12 tot ongeveer 
25 jaar) aangemeld en tevens is 
er ook weer een geweldige artiest 
gecontracteerd. Het programma 
is nog niet helemaal volgepland. 
Dus kun je al goed een muziek-
instrument bespelen, alleen of 
met meerderen samen, kun je 
goed zingen en durf je dat te la-
ten horen, meld je dan aan. Als 
je een optreden van een minuut 
of tien kunt invullen en dat mag 
bestaan uit meerdere stukjes laat 
mij dat dan weten dan kom ik 
naar je luisteren en wie weet sta 
je dan op 3 september a.s. voor 
een publiek in de Martinuskerk 
en treed je op samen met andere 
jongeren. Wil je meer weten of 
zou je mee willen doen? Mail dan 
naar: m.rothengatter3@upcmail.
nl  bellen mag ook 06-36551395 Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Rozen
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

4,9920 stuks

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

Beste kantoor
van de regio

 independer hypotheekprijs

2015

www.beddenhuis.nl
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ACTIES

Twelloseweg 79,  Terwolde 
Tel.: 0571-290641

2e PAASDAG 
GEOPEND
van 11.00 tot 17.00 uur

2ePaasdag 
geopend

11.00 - 17.00 uur

Zie onze advertentiepagina elders in deze krant

Kom gezellig shoppen

Twelloseweg 79 
Terwolde | 0571-292056 

www.marismode.nl

Cliënt Zozijn maakt 
kruizen voor 

Wilp 1250 jaar

*****
Benefietfeest 

rondom De Zaaier 
op vrijdag 24 april

deze week 

mailto:m.rothengatter3@upcmail.nl
mailto:m.rothengatter3@upcmail.nl


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

 

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

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

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

Nooit meer zul je door de tuin lopen
waar iedere bloem en iedere plant
getuige was van jouw zorgende hand
nu gaat de hemelpoort voor je open.

Wij hebben geen woorden om te zeggen 
wat er in ons omgaat nu mijn lieve man, 
onze lieve pa, opa en opi niet meer in ons 
midden is

Reinder Hofman

* De Vecht,  † Deventer,
1 maart 1927  26 maart 2015

M.H. Hofman - Kiesbrink

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Prinses Beatrixstraat 27
7391 DX Twello

De crematieplechtigheid heeft in besloten 
kring plaatsgevonden.

Gedurende de laatste periode is hij liefdevol 
verzorgd door thuiszorg Trimenzo en de 

huisarts dr. Schilder.

Langs deze weg willen wij u bedanken voor  
de warme belangstelling gedurende de ziekte 
en tijdens het laatste afscheid van mijn  
lieve vrouw en onze mama

Esther Marina Seynaeve

Zoveel mensen, bloemen, kaarten, lieve woorden 
en al die armen om ons heen! 

Samen met ons heeft u afscheid van Esther 
genomen op een manier waaraan wij altijd met 
liefde zullen terugdenken. 

 Harm Bakker
 Demian
 Dione

Apeldoorn, maart 2015

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen 
van het plotseling overlijden van onze 
gewaardeerde collega, 

Gerrit Nikkels

Gedurende bijna 13 jaar heeft hij zijn beste 
krachten aan onze onderneming gegeven. 
In hem verliezen wij een gewaardeerde 
medewerker en collega.

Wij wensen Ineke, zijn kinderen en allen die 
hem na aan het hart liggen heel veel sterkte toe.

Twello, 30 maart 2015.                            

 Directie en medewerkers van 
 Sluyter Logistics 

Geschokt hebben wij kennis genomen 
van het plotselinge overlijden van één 
van onze vrijwilligers
     

Gerrit Nikkels

Gerrit was vanaf oktober 2004 lid van onze 
vereniging. Hij was één van die stille krachten. 
Niet zo zeer op de voorgrond, maar wel 
belangrijk voor met name de 
senioren(commissie) van de afdeling Voetbal.

Wij wensen Ineke, Jarno en Darinka 
heel veel sterkte.

Voetbal Bestuur s.v. Voorwaarts
Centraal Bestuur s.v. Voorwaarts

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken 
voor alle belangstelling en medeleven die wij 
tijdens de ziekteperiode en na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma
     

Bep Draaijer-Wolters

mochten ontvangen.

Tijdens haar ziekteperiode heeft dit niet alleen 
haar maar ook ons ontzettend goed gedaan.

Daar het ons onmogelijk is iedereen 
persoonlijk te bedanken willen wij op deze 
manier onze dank betuigen.

  Kinderen en kleinkinderen

Twello, april 2015

Een woord, een gebaar of een kaart, 
het doet je goed wanneer je iemand, 

die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het medeleven, in welke vorm dan ook, na 
het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Piet Spitholt

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, 
dat hij bij zo velen geliefd was.

Thea Spitholt, kinderen en kleinkinderen

Twello, april 2015

Humor, Betrokken, Serieus, Krachtig, 
Eigenwijs, Vrachtwagen, Motor, 

Doelgericht, Recht door zee, 
Rechtvaardig, Trots, Levensgenieter,

Liefdevol was mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa

Gerrit Nikkels

* Deventer,  † Deventer, 
10 juni 1953  24 maart 2015

Ineke Nikkels - Buitenhuis

Jarno en Marieke
 Karim
 Luciano
 ♥
Darinka en Remondo

Borro

Molenveld 65
7391 ZB Twello

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
plaatsgevonden.

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

Mariëlle van Aarle 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)

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.
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„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

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

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

Weekenddiensten Kerkdiensten

Dierenartsen

Spreekuren wijkagent

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

Donderdag 2 april 
(Witte Donderdag)
Prot.gem Nijbroek, 20.00 uur 
ds. J. Lammers. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
19.30 uur ds. B. Nobel 
(H. Avondmaal).
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
19.00 uur ds. M. Valk.
Prot.gem. Wilp, 20.00 uur 
ds. K. Roffel, m.m.v. Kars Oomkes.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 pastor Sebastian, 
pastor Kantoci.

Vrijdag 3 april
(Goede Vrijdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 
19.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 19.30 uur 
ds. Y. van Neck.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 
17.30 uur ds. H. van Marle.
Prot.gem Nijbroek, 19.30 uur 
ds. J. Lammers. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
19.30 uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
19.00 uur ds. M. Valk.
Prot.gem. Voorst, ?? uur 
ds. M. Bassa (H. Avondmaal).
Prot.gem. Welsum, 19.30 uur 
ds. E. Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 20.00 uur 
ds. K. Roffel.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello,
15.00 uur pastoor Daggenvoorde, 
19.00 uur pastoor Daggenvoorde en 
pastor Kantoci.
Herv.Geref.Evang. Zutphen 
(Hoven), 10.00 uur ds. C. v/d Valk.

Zaterdag 4 april
Radboudkerk De Worp, 
geen viering.
Prot.gem. Klarenbeek, 
21.00 uur dienst in Wilp.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
20.30 uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
22.00 uur ds. M. Valk.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 
19.00 uur Paaswake, Aalmoezenier 
J. Thöni.
Prot.gem. Wilp, 21.00 uur 
ds. K. Roffel en ds. M. Bassa (Gez. 
dienst).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
21.00 pastoraal team Paaswake.

Zondag 5 april 
(Eerste Paasdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 
09.30 uur leesdienst en 14.30 uur 
ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur 
ds. Y. van Neck.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 
09.30 uur ds. W. Vlastuin, 15.00 uur 
H./ van Marle.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur 
ds. J. Lammers. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 
10.00 uur ds. B. Nobel, 
m.m.v. Gospelkoor.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 
10.00 uur ds. E. Rijks.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
pastoor Oude Vrielink.
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, m.m.v. Crescendo.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello,
 10.00 pastor Sebastian. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen 
(Hoven), 10.00 uur ds. C. v/d Valk, 
17.00 uur A. Voets.

Maandag 6 april 
(Tweede Paasdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 
09.30 uur ds. K. Boeder.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastoor Daggenvoorde.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 
09.30 uur Belijdenis in Tabernakel-
kerk.
Herv.Geref.Evang. Zutphen 
(Hoven), 10.00 uur ds. M. Barth.

In Posterenk werden in 1945 zes Canadese militairen op de noodbegraafplaats begraven.
De namen van de militairen zijn bekend. Is het een graf waar de beide meisjes voor staan? En wie weet hoe de 
meisjes heten?
Reacties naar Jan Siero (0571) 27 34 33 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de website van de Oudheidkundige Kring Voorst, www.okvvoorst.nl

 
Reactie week 13.
Dit zijn de dames van R.K. Zangvereniging Inter 
Nos, de gemengde zangers uit Duistervoorde in 
1941. Zij traden op in een toneelstuk ‘het Witte 
Paard’ in het Partronaat Duistervoorde. Onder 
leiding van dirigent (meester) dhr. Van de Sche-
pop. De dames zijn v.l.n.r. Marietje Blokker, Riek 
Mulder, Marie Meulenbroek, Annie Heureman en 
Marietje Rothengatter. De dames zijn hier achttien 
jaar. De reactie kwam van mevrouw R. Korten-
Mulder uit Twello. 

The Passion in 
gebouw Irene
TWELLO.- Dat het eeuwenoude paasverhaal nog steeds mensen raakt be-
wijst het cultureel popevenement dat aanstaande donderdag in Enschede 
opgevoerd gaat worden. Het verhaal wordt opnieuw verteld aan de hand 
van hedendaagse, Nederlandstalige muziek. Jim de Groot, Jeroen van der 
Boom en Jeroen van Koningsbrugge zijn de drie hoofdrolspelers. Robert 
ten Brink is de verteller. Via televisie en internet zal dit evenement live 
uitgezonden worden. In gebouw Irene, naast de Dorpskerk aan de Dorps-
straat wordt u de gelegenheid geboden om op donderdag 2 april samen 
met anderen dit evenement op een groot scherm te komen kijken. De 
uitzending begint om 20.25 uur. U bent van harte uitgenodigd. Vooraf-
gaand aan de film is er in de Dorpskerk een dienst waarin ook stil gestaan 
wordt bij het lijden van Jezus door samen brood en wijn te delen. Deze 
dienst begint om 19.00 uur. Ook daar mag iedereen zich welkom weten. 

    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 3 t/m 7 april. OP=OP

0.99per bos

nten, tuinplanten, rouwbloemwerk 
reken en via Eurofl orist landelijk.

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

Potlood narcissen

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


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

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

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

Veenhuisweg 53                    0571-276263 
7391 TR Twello                         www.deschaeck.nl

- Kraampjes met verschillende (handgemaakte) producten
- Massages
- Workshop Mozaïek 
  (inschrijving verplicht via www.deschaeck.nl) 
- Verschillende proeverijen
- Een proefles van de doelgroep HIIT
- Verloting met leuke prijzen- Verloting met leuke prijzen
- Fotograaf

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk dan op www.deschaeck.nl voor het complete 

programma!

lente fair
  22 april 19.00 uur - 22.00 uur

Kom jij ook op onze Lente Fair?

KRINGLOOP
DE CIRKEL

Geef uw spullen een 2e kans

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

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

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

3000 m2 winkelruimte
www.facebook.com/kringloopdecirkel

dagelijks
nieuwe
inbreng

www.kringloopdecirkel-deventer.nl

GEA Farm Technologies
engineering for a better world

MELKTECHNIEK WILP B.V.

www.alferinkwilp.nl - tel. (0571) 26 12 24

GEA Farm Technologies
engineering for a better world

Bezoek onze open dag
Vrijdag 10 april van 13.00 tot 19.00 uur

Familie Ten Voorde, Weerdseweg 3 Wilp

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

Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen

1 april weer open vanaf 
12.00 uur voor de lunch!

���er �e �eizoen �eer �eo�en�

Kerklaan 1  Twello - T  0571 27 00 73 - www.devierseizoenentwello.nl
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de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties: 

bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

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

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oproepen via 112

AED’S

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

Vervolg van de voorpagina
brandweerpak verwisseld voor 
bakkersoutfit
Aangekomen bij een Cupcakewinkel 
werd het brandweerpak verwisseld 
voor een bakkersoutfit. Er waren al 
heerlijke taarten gebakken, welke zij 
heel mooi samen mochten versieren 
met figuurtjes en randjes van fondant 
en glittertjes. Toen werd het tijd om 
richting huis te rijden, waar Elly en 
Rikkert hen stonden op te wachten 
met een mooie stukje muziek. Tus-
sendoor werd er eten bezorgd en “tot 
slot hebben we nog ‘Ik ga slapen, 
ik ben moe’ gezongen”, zegt Sanne 
“en we hebben Elly en Rikkert uit-
gezwaaid.” Uiteindelijk werd er af-
scheid genomen van de vrijwillig-
sters Diana en Ina. En al was Sanne 
nog helemaal niet moe, is ze toch 
naar bed gegaan om te dromen over 
wat ze later zou willen worden, pi-
loot of brandweervrouw? “Dank aan 
allen, voor deze dag vol verrassin-
gen”, roepen Sanne en haar ouders!

Kaarten Cadenza Music & Dance te koop
TWELLO.- Houd je van klassieke 
muziek of toch van pop? Ben je 
meer een liefhebber van filmmu-
ziek of van songfestivalklassiekers? 
Of toch liever Nederlandstalig? 
In alle gevallen zit je goed bij Ca-
denza Music and Dance Harmonie. 

Slagwerkensemble en twirls maken 
er op zaterdag 25 april een afwis-
selende avond van. Zij en arties-
ten als zangeres Brigitte Nijman en 
violist Koen Stapert maken het tot 
een show die je niet mag missen. 
Kaarten zijn vanaf nu te koop voor 

slechts € 7,50 bij Multimate Twello 
en Boekhandel Oonk. Donateurs 
van Cadenza krijgen een brief thuis, 
waarmee ze een aantrekkelijke kor-
ting krijgen. Kortom: kom langs en 
zie en beluister waarom Cadenza 
veel meer is dan muziek.

Stille Week en Pasen in dorpskerk 
TWELLO.- In het kerkelijk jaar is de 
Stille Week aangebroken. Deze week, 
voorafgaand aan het paasfeest, is van-
uit de kerkelijke traditie altijd een 
week van bezinning op het lijden van 
Christus geweest. Je kunt pas voluit 
het feest van de opstanding vieren, 
als je eerst stilstaat bij de weg die Hij 
is gegaan. Omdat het ook een week 
is waarin de drukte van alledag ge-
woon doorgaat, is het goed om samen 
met anderen deze bezinning vorm te 
geven. Op donderdag, vrijdag en za-
terdag is er daarom iedere dag een 
dienst met een meditatieve inslag in 
de dorpskerk. De bijeenkomsten zijn 
met elkaar verbonden doordat er elke 
keer een korte meditatie is aan de 
hand van een kunstwerk. Ds. Menno 
Valk heeft telkens de leiding. Op 
donderdag 2 april, Witte Donderdag, 
staat de laatste maaltijd van Jezus 
met zijn vrienden centraal. Ook in de 

kerk is het een dienst van Schrift en 
Tafel. De dienst begint om 19.00 uur. 
Op vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, 
zal het gaan over het lijden en ster-
ven van Jezus en de betekenis daar-
van voor mensen van nu. Ook deze 
dienst begint om 19.00 uur. Zaterdag 
4 april, Stille Zaterdag, is er om 22.00 
uur een paaswake. Het blijft donker 
in de kerk totdat de paaskaars wordt 
binnengedragen. Dan, is het Pasen, 
zondag 5 april. Op de gebruikelijke 
tijd, 10.00 uur, is er de paasdienst. 
Ds. Emma Rijks vertelt het bijbelver-
haal over de vrouwen die bij het lege 
graf komen. Hoe reageren ze en wat 
betekent dat in deze tijd? Het 40-da-
genproject van de kindernevendienst 
wordt afgesloten en er is kinderop-
pas. Tijdens alle diensten verleent 
de cantorij van de Dorpskerk, onder 
leiding van Henk Noordman, haar 
medewerking.

Vermiste en gevonden huisdieren

Ik ben gevonden aan de 
Kievitsweg te Wilp.

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
Er zijn de afgelopen week geen die-
ren als vermist opgegeven.

Gevonden
Kater, antracietgrijs op de kop, vlek-
ken rug, donkere staart, veel wit: 
Kievitsweg, Wilp.
Zwarte kat met een wit streepje op 
de keel: Fliertweg, Twello.

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl
Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello

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

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

BOOT KOPEN
Nu het mooie weer in aantocht is, is het toch heerlijk op het water te zijn in 
een geleende of gehuurde boot. Lekker varen op de IJssel of over de Friese 
wateren. Stel u wilt zelf een boot kopen? Hoe zit het eigenlijk met de 
eigendom van een boot? Dat hangt er vanaf. Is de boot teboek gesteld?

Als een schip of woonboot teboek is gesteld, kan de overdracht alleen via een akte 
van levering plaatsvinden. Deze leveringsakte wordt door de notaris opgesteld en bij 
de notaris ondertekend. Voor een schip dat niet teboek is gesteld, is een akte bij de 
notaris niet verplicht. 

Door een schip teboek te stellen, ligt vast wie de eigenaar van een schip is. Een boot 
wordt teboek gesteld bij het Kadaster. Als een schip door het Kadaster teboek wordt 
gesteld, krijgt het schip een uniek nummer; dit wordt een brandmerk genoemd. Een 
teboekgestelde boot kan alleen nog van eigenaar wisselen door een notariële 
leveringsakte en de inschrijving van een afschrift van deze akte in het Kadaster. 

Voordelen teboekgestelde boot
Een reden om een boot teboek te stellen, is onder meer dat het dan mogelijk is een 
hypotheekrecht op de boot te vestigen. Als een bank een hypotheekrecht op een 
woning of schip verkrijgt, is het rentepercentage dat de bank in rekening brengt lager 
dan als de bank zonder hypotheek een lening verstrekt. Voor dieven is het trouwens 
minder aantrekkelijk een teboekgestelde boot te stelen. Het brandmerk, dat niet te 
verwijderen is, leidt direct naar de rechtmatige eigenaar! Bent u van plan een 
buitenlandse haven met uw boot aan te doen? Dan hebt u een zogenaamde zeebrief 
nodig. Dit is een nationaliteitsbewijs dat bij binnenkomst in buitenlandse havens 
moet worden getoond. Alleen teboekgestelde boten kunnen een zeebrief krijgen. Als 
uw boot niet teboek is gesteld, kunt u dat alsnog doen.

Overdrachtsbelasting?
Als u eigenaar van een huis wordt, moet u overdrachtsbelasting (2% over de waarde 
of koopprijs van het huis) betalen. Als u eigenaar van een boot wordt, hoeft geen 
overdrachtsbelasting te worden betaald. In sommige gevallen moet wel omzetbelasting 
worden betaald. Bij de levering van een woonboot moet in sommige gevallen 
overdrachtsbelasting worden betaald. Kan een woonboot als ‘onroerend’ worden 
aangemerkt, dan is overdrachtsbelasting verschuldigd. Het is niet altijd duidelijk of 
een woonboot onroerend is.

Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden van eigendom en fi nanciering van 
een schip. Bij de koop van een boot kunnen wij voor u de koopovereenkomst en de 
akte van levering opstellen. Ook kunnen wij de teboekstelling bij het Kadaster 
ongedaan maken, mits het schip aan bepaalde vereiste voldoet. Wij informeren en 
adviseren u over uw rechten en verplichtingen.

mailto:apeldoorn@amivedi.com
http://www.amivedi/


Voor meer informatie kijk op

morgenisgroen.nl

Twello

Morgen is groen bij AOC Oost!

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

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

Ontdek de 

mogelijkheden van 

Groen Onderwijs tijdens 

onze

Info

avond

maandag 20 april 
19.00 tot 20.30 uur

Meester Zwiersweg 4
7391 HD  Twello

 

mbo
groen

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

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

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.

V
oo

rs
t Hoekje

Rijksstraatweg
Voorst
06 - 27430937

Cafetaria ‘t Hoekje
wenst u fi jne 
paasdagen.

1e & 2e Paasdag 
geopend

Vanaf heden bij ons verkrijgbaar
heerlijk slagroom softijs

paasdageeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen.

r

Voorjaarsaanbieding:
Voorjaarscoupe softijs 
met verse aardbeien

Nu 5,00

Rijksstraatweg 75
Voorst
06 - 27430937

H.W. Iordensweg 3

tel. (0571) 27 15 14
www.taverne-twello.nl

welkom@taverne-twello.nl

TAVERNE’S 1E VRIJDAG VAN DE MAAND 
BORRELHAP UURTJE 17.00 - 20.00 UUR

VRIJDAG 3 APRIL

Seizoens lekkernijen & proeverijen uit eigen keuken

VOLGENDE TAPAS AVOND VRIJDAG 1 MEI
RESERVEREN TEL. 0571 - 27 15 14

WINTERTAPASVRIJDAG 3 APRIL VOLGEBOEKT
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Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

HAMU totaalinstallateur V.O.F.
Kruisakkerweg 10
7391 GA   Twello

www.hamutwello.nl

Jan Willem HartgersJan Willem Hartgers
jwhartgers@hamutwello.nl
06-22368297

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Mitsubishi-Wesselink.nl

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

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. 
Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. Wijzigingen voorbehouden.

Mitsubishi Wesselink Deventer

Nu€ 10.490,-
Mitsubishi Space Star Bright

Excl. bijkomende kosten à € 753,70 

Av.a.

Prima voorstelling 
toneelvereniging Klaver5 
DE VEchT.- De mensen van toneel-
vereniging Klaver5 uit De Vecht 
hebben het opnieuw gefikst. Tijdens 
hun voorstellingen voor uitverkoch-
te zalen in café restaurant De Groot 
wisten zij weer op onnavolgbare wij-
ze het stuk ‘Een onbeschreven blad’ 
van Ton Davids over het voetlicht te 
brengen. Dit jaar viel de aandacht 
van het publiek niet alleen op het 
onnavolgbare spel van de acteurs, 
maar ook op de geweldige prestatie 
die door de decorbouwers was gele-
verd. Zij hadden van de benodigde 
achtergrondsetting van het in een 
ziekenhuis spelende stuk een waar 
kunstwerk gemaakt dat bovendien 
door alle aanwezigen direct herkend 
werd. De artiesten op hun beurt le-
verden een prestatie van formaat. Zij 
zaten allemaal spijkerhard in hun 
rol, waarbij eigenlijk alle elementen 
klopten. Jammer alleen was het dat 
het geluid dit jaar niet al te best uit 
de verf kwam, waardoor tekst en in-
houd van de teksten niet veel verder 
kwamen dan de eerste paar rijen van 
de bezoekers. Ondanks deze missie 
bleken de artiesten zo sterk te spelen 
dat via hun non-verbale overdracht 
strekking en betekenis van het door 
hen vertolkte stuk (een onversneden 
ziekenhuiscrimi) duidelijk werd 
uitgebeeld. Het was nauwelijks mo-
gelijks om kwalitatieve uitschieters 
naar boven of naar beneden bij de 

spelers aan te wijzen, hoewel na-
tuurlijk de omvang van de verschil-
lende rollen nogal uiteenliep, zij 
waren gewoon allemaal goed. Vooral 
Heidy Berenschot, Carolien Elders 
en Theo Mentink, met hun vertol-
king van respectievelijk Linda, com-
missaris Vredenhof en dr. Ernst had-
den ieder voor zich een zeer grote 
kluif te verwerken.

De jaarlijkse uitvoeringen van Kla-
ver5 waren ook op andere wijze 
weer een groot succes. Tijdens en na 
de uitvoering was er weer volop ge-
legenheid voor het in een kleine kern 
zo belangrijke ontmoetingsaspect. Er 
werd weer een grote verloting gehou-
den met een keur aan prijzen en tij-
dens de ‘nazit’ kon er volop worden 
genoten van dans en muziek.

Cliënt Zozijn maakt kruizen 
voor Wilp 1250 jaar

WILP.- Cliënt Han heeft in het ka-
der van Wilp 1250 jaar 37 kruizen 
geschilderd. Deze kruizen worden 
gebruikt bij de herdenking van de 
bevrijding van Wilp door de Canade-
zen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Bij de bevrijding zijn namelijk 37 
militairen omgekomen. De herden-
king vindt plaats op 12 april bij het 
monument aan de Marsstraat. Tijde-
lijk worden voor de herdenking de 
veldbegraafplaatsen op de dijk in ere 
hersteld. Daar staan de 37 kruizen 
tot 5 mei. Han is een graag geziene 

cliënt op landgoed De Lathmer. Vier 
dagen per week verleent hij de no-
dige hand-en-spandiensten voor de 
dagbesteding. “Ik hou ervan om het 
dagcentrum netjes te houden. Daar-
om ben ik daar een soort conciërge. 
Ik ben trots op het werk dat ik doe. 
Het is heel veelzijdig en ik leer veel 
mensen kennen”, vertelt Han.  Heeft 
u ook werk voor de dagbesteding 
van Zozijn? Neem dan contact op 
met Leonie Hafkamp, commercieel 
medewerker dagbesteding, via 06-
27135666 of L.Hafkamp@zozijn.nl

Cliënt Han heeft in het kader van Wilp 1250 jaar 
37 kruizen geschilderd. 

Voorjaarsconcert Fanfare Korps 
VOORST.- Op zaterdag 11 april geeft Fanfare  Korps Voorst onder leiding 
van Alfred Willering het voorjaarsconcert in het Dorpshuis. De leden van 
het opstaporkest en Da Capo treden op onder leiding van Liesbeth Vernouth. 
Voor meer informatie: www.fanfarekorpsvoorst.nl.

Nieuwe bestemmingen voor 
liturgisch vaatwerk
DE VEchT.- Na de onttrekking van 
de Antoniuskerk te De Vecht, aan de 
eredienst, is er een nieuwe bestem-
ming gevonden voor het liturgisch 
vaatwerk. Zo zijn er in de Martinus 
kerken van Vaassen, Twello en An-
tonius  kerk in Loenen verschillende 
liturgische voorwerpen overgeno-
men.  Ook is er een verzoek van de 
Willeminakerk gekomen of ze ook 

wat in bruikleen mochten ontvan-
gen. De overdracht is nu in de Wil-
leminakerk  en wel op Paasmorgen. 
Op zondag 5 april om 10.00 uur zal 
het “Liturgisch Vaatwerk” officieel 
in de Wilhelminakerk Beemterweg 
7, Beemte-Broekland in gebruik 
worden genomen. Voor deze dienst 
hebben dominee Sjoerd Muller, pas-
tor Dorothea Brylak en de pastoraal-

groep uit de Vecht  samen de liturgie 
samengesteld. Zij nodigen een ieder, 
en in het bijzonder de parochianen 
van Geloofsgemeenschap van de 
Antonius uit De Vecht, van harte uit 
om bij deze bijzondere dienst op eer-
ste Paasdag aanwezig te zijn. Na de 
dienst is er gelegenheid om samen 
na te praten bij een kopje koffie in 
de Wilhelminazaal.

Kaartavond 
SCK
Iedere eerste vrijdagavond van 
de maand wordt er door de 
kaartcommissie een kaartavond 
georganiseerd in het clubhuis 
van Sportclub Klarenbeek. In-
schrijven kan vanaf 19.00 uur. 
Om 19.30 uur worden de kaarten 
geschud voor zowel het kruisjas-
sen, klaverjassen en jokeren. Ie-
dereen is van harte welkom op 
deze, altijd gezellige kaartavond. 
Er zijn mooie prijzen te winnen.

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks 
op de eerste zaterdag van de 
maand in het Voorster gedeelte 
van Klarenbeek, Voorst en Bus-
sloo opgehaald door. De papier-
ploeg start om 08.00 uur en dan 
dient de container, evt. kleine 

bundeltjes papier aan de weg te 
staan. Voor Klarenbeek vallend 
onder gemeente Apeldoorn zijn 
er vier containers geplaatst bij de 
Garage Schimmel aan de Elsbos-
weg. U kunt hier uw glas, dran-
kenkartons, papier en plastic in 
deponeren. 

Ons Genoegen
Op dinsdag 7 april en donderdag 
16 april,, aanvang 14.30 uur, is er 
een spelsoos in Ons Gebouw aan 
de Woudweg 119. Voor eventuele 
vragen kunt u Inge de Visser be-
naderen, (055) 301 16 00. 

De Olde 
Bakkerije 
Ook dit jaar is de tweedehands 
winkel, De Olde Bakkerije weer 
open op Tweede Paasdag, 6 maart 
van 11.00 tot 16.00 uur. Dit keer 
zal de garage ook zijn geopend 
met heel veel brocante spulletjes 
en emaille. Ga terug in de tijd en 
kom eens lekker snuffelen aan de 
Molenweg 4.

Paasvuur en eieren zoeken 
TEUGE.- Op eerste paasdag gaat aan de Bottenhoekseweg weer het paasvuur 
ontstoken worden. Om 19.15  uur zijn alle kinderen t/m 6 jaar van harte 
welkom om eieren te komen zoeken. Om 20.00 uur kunt u onder het genot 
van een hapje en een drankje  genieten van het mooie paasvuur wat dan 
aangestoken wordt.

Opbrengst 
collecte 
Reumafonds
WILP.- De Reumafonds collecte-
week heeft onlangs voor Wilp en 
Wilp-Achterhoek het prachtige be-
drag van EUR 1880,17 opgeleverd.  
Alle gevers en collectanten hier-
voor hartelijke dank die mede een 
steentje hebben bijgedragen voor 
de verdere onderzoeken van deze 
nog steeds onbekende aandoenin-
gen.

Bingo
avond 
TEUGE.- Vrijdag 3 april houdt 
Sportclub Teuge een gezellige bingo. 
Het begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de kantine van de 
sportclub aan De Zanden (tegenover 
het vliegveld).

Er zijn prachtige prijzen, o.a. twee 
keer EUR 100.00, twee keer  EUR 
50.00, boodschappenmanden, veel 
andere geldprijzen en niet te verge-
ten de steeds oplopende jackpot. Sa-
men met de gratis koffie en de gratis 
verloting wordt het ongetwijfeld een 
gezellige bingoavond. 

mailto:L.Hafkamp@zozijn.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

Kledingverhuur

DOLLY
Dins-woens-donderdag

van 18.30 tot 20.00 
verder op afspraak
tel 055-3230603

mob 06-22861910

Leemsteeg 10a
Wilp-Achterhoek

www.kledingverhuurdolly.nl

Wij 
zoeken
jou!
Kijk snel op dieselpersoneel.nl 
voor onze vacatures 

Twello | Dorpsstraat 8A | 7391 DD | (0571) 280 580
twello@dieselpersoneel.nl | www.dieselpersoneel.nl 

Horeca  Logistiek  Bouw  ICT  Zorg  Metaal  
Techniek  Groen  Commercieel

Tweet van de week: Maak van 
het klompenfeest een 

cultureel festijn! Surf naar 
www.Voorst.PvdA.nl

scheidingsWijze[n]. 
Scheiden is niet alleen 

afronden wat geweest is, maar 
ook een nieuwe start. je kunt 
het nu goed regelen. Wij van 
ScheidingsWijze[n] helpen je 
daarbij voor een vaste prijs, 
zodat je van tevoren weet 

waar je aan toe bent. 
scheidingsWijze[n] helpt je 
verder! bel voor een gratis 

adviesgesprek 06 - 54 32 32 
23 of mail naar info@

scheidingswijze.nl, www.
scheidingswijze.nl

eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk gerda 
oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage,  Dorn methode, 

nu ook Sportcompressie 
kousen www.gerda-keeps-
you-going.nl 06 24407644, 

055 3231614

afslanken, aankomen, Meer 
energie! herbaliFe Werkt! 

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

540910.

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

Tel. (0571) 291205

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

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: zaterdagen 

9.00 - 12.00 uur voorder-
steeg 12 voor afhalen bel 

0571-271066/271503

jonge Wyandotte krielkip-
pen. Tegen de leg. ± 6 mnd. 

Meerdere kleurslagen 
0575-562566

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

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

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 

zwanger? Kijk op www.
sunnyartatelier.nl voor het 
laten Mozaïeken van een 

gipsafdruk van uw zwangere 
buik!

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

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

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

t. k. buxus struiken 35 cm 
hoog a0,35 p.st. 0571 

270519

paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 

www.ikwilproeven.nl

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 hoveniersbedrijf Rozen snoeien bemesten, 
levering rozen 055-3015271

Heeft u zin in een uurtje 
engels elke week, om vlotter 

te kunnen spreken? Inl. 
NHesen Tel. 0570-619441

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Verse Raapstelen  kilo  1.99

Nieuwe oogst nicola 

Aardappelen   2 ½ kg.  2.49

Super  

Perssinaasappels   20 st.  3.49

  
kilo 1.29

  
nu 1.59

Witlof

Ananas XXL

i 9 A

Op onze vers geperste 
sinaasappelsap

71 271797

20% 
KORTING
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KOZIJNEN NODIG?

17 EN 18 APRIL

OPEN

Tweelingenlaan 68 - 7324 BN Apeldoorn
www.finstral.com - finstralbv@finstral.com

DAGEN

Pannenkoekendag voor 
opa’s en oma’s

Als volleerd pannenkoekenbakker werd de pannenkoek in de 
lucht gegooid om te keren. 

VOORST.- Alle opa’s en oma’s en 
andere ouderen uit de buurt waren 
vrijdag, op nationale pannenkoeken-
dag, welkom in De Wiekslag waar 
de leerlingen van de groepen 7 en 
8 honderden pannenkoeken bakten. 
De leerlingen van groep 5 en 6 zorg-
den ervoor dat de lekkernij uitgeser-
veerd werd. Natuurlijk mochten de 
leerlingen uit de overige klassen ook 
mee-eten.

Pers-Sinaasappels
Vol Sap en Zoet

20 voor€ 1.99

Champignons
Hagel Witte

250 gram € 0.69

Roseval Aardappelen
Volop Genieten!

kilo € 0.79

Mosterdsoep
Vers Gekookt

Halve prijs
2e Portie

Donderdag 2 t/m 4 april 2015

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

Groente en Fruit Chips
Gedroogde Groente en Fruit Chips   
  zonder Toevoegingen

ps

NIEUW!

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Papa en Mama bedanken iedereen voor alle lieve attenties

Speciaal voor 
de Paasdagen:

Tomba Toast Salade
Toast Salade met o.a. Zongedroogde 
Tomaat en Basilicum

ogde

NIEUW!

Aardappel Gratin
Kant klaar alleen nog in de oven 
met oa. Spek, Tijm en Ui.

n

NIEUW!

Gait Overmars 
met pensioen

TWELLO.- Na 39 jaar bij de firma Winterman te hebben gewerkt gaat Gait 
Overmars woensdag 1 april met pensioen. Na een korte loopbaan bij een 
aantal andere werkgevers kwam Gait in 1976 bij Winterman terecht om hier 
uiteindelijk tot aan zijn pensioen te werken. Hij reed 38 jaar met veel ple-
zier op de vrachtwagen, het laatste jaar verruilde hij deze voor de trekker. 
Dinsdag werd Gait zijn trekker versierd door zijn collega’s en kreeg hij een 
sjerp om met de tekst, ‘met pensioen, kus me.’ Hij reed vol trots een extra 
rondje door Twello om iedereen zijn mooie versierde trekker te laten zien. 
Gait wordt door de firma Winterman betiteld als een vrolijke pias en ze zul-
len hem gaan missen. 

Lokale omroep kan voorlopig blijven uitzenden
TWELLO.- Het college van de ge-
meente Voorst geeft voorlopig het 
voordeel van de twijfel aan Stich-
ting Lokale Omroep Voorst. Zolang 
het commissariaat van de media 
zich niet uitgesproken heeft over 
de verstrekte subsidie van zo’n EUR 
15.000.00 kan de omroep gewoon 
uit blijven zenden. 
De lokale omroep moet voldoen aan 
de zogenoemde ICE norm, die be-
paalt dat ten minste vijftig procent 
van de zendtijd gevuld moet zijn 
met programma’s die een informa-
tief, cultureel of educatief karakter 
hebben en gericht zijn op de eigen 
gemeente. In 2014 bleek de omroep 
niet aan deze norm te voldoen en 

seinde de gemeente het commissari-
aat voor de media in. Deze buigt zich 
nu over vragen die de gemeente bij 
het commissariaat heeft neergelegd. 
Volgens Lokale Omroep Voorst is 
het een landelijk probleem dat de 
ICE-norm niet wordt gehaald. Om 
hier wat aan te doen, besloot de om-
roep doordeweeks allerlei program-
ma’s te herhalen die punten voor de 
ICE-norm opleveren. Door daarnaast 
samen te werken met de lokale om-
roepen van Zutphen en Brummen, 
komt de omroep naar eigen zeggen 
nagenoeg aan de ICE-norm. 
De Lokale omroep is bezig de sa-
menwerking met Brummen en Zut-
phen nader uit te werken, wethou-

der Van der Sleen verwacht niet 
dat er voor die tijd actie wordt on-
dernomen tegen de omroep die niet 
aan de gestelde voorwaarden van 
de gemeente voldoet. Dat er in 2014 
niet is voldaan aan de norm, moet 
het commissariaat van de media ver-
der onder de loep nemen. Ondanks 
eerder gestelde voorwaarden van de 
Voorster gemeenteraad, gaat het col-
lege nu niet ingrijpen. De gemeente 
Voorst heeft geen zicht op de finan-
ciële positie van de lokale omroep, 
er is geen aanvraag geweest voor gel-
den. De verantwoording moet bij het 
commissariaat worden afgelegd, de 
gemeente heeft daar naar eigen zeg-
gen niets mee te maken. 



Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

- 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

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

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

-
-
-
-
-
-
-

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

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

Tullekensmolenweg 119 
7364 BB Lieren. 

Telefoon 055-5061860 
info@installatiebedrijfjanssen.nl

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 
€ 1495,-*

van A. Janssen

*  Neem contact met ons op
en vraag naar de voorwaarden.

Tullekensmolenweg 119 Tullekensmolenweg 119 
24 uur 

storings-

dienst
Tullekensmolenweg 119 

7364 BB Lieren. 
Telefoon 055-5061860 

info@installatiebedrijfjanssen.nl

Remeha Calenta 28c 
met iSense 
klokthermostaat
nu compleet 
aangesloten voor 
€ 1495,-*

van A. Janssen

*  Neem contact met ons op
en vraag naar de voorwaarden.

www.installatiebedrijfjanssen.nl

€ 80,-
retour van 

Remeha

Boerderij Den Hoek
Leemsteeg 23
7384 SN  Wilp-Achterhoek

Meer informatie
Tel.: 055-519 19 55
Website: www.denhoek.nl
E-mail: info@denhoek.nl

Openingstijden
ma.  9.00 - 17.00 uur
di. 9.00 - 17.00 uur
vrij. 9.00 - 17.00 uur
zat. 9.00 - 16.00 uur 

Kom genieten...
...van een heerlijk stukje platteland

www.denhoek.nl

OPEN DAG 
6 juni
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Uw adres voor 
maatwerk 
meubilair

Enkweg 1e

7384 CP  Posterenk (Wilp)
Telefoon 06-558 302 70
info@marcelinterieurs.nl
www.marcelinterieurs.nl

zomerabonnement 2015
Vraag nu je zomerabonnement
aan en profiteer tot 1 mei 
van het voorverkooptarief.

Geldig van 1 mei tot 
1 september

voor het binnen- én buitenbad!

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de 
receptie en via www.deschaeck.nl

Elke dag zwemmen deze zomer?
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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

‘De Luistervink’ 
praktijk voor remedial teaching, hulp bij 
dyslexie en kindercoaching, houdt open huis

Heeft u kind moeite met reke-
nen, lezen en /of spelling? Heeft 
u kind al veel extra werk gedaan 
door te herhalen en te oefenen 
en  is de vooruitgang nog steeds 
gering? Is er misschien sprake 
van dyslexie? Dan kan de kern-
visie methode in veel gevallen 
een oplossing zijn.  Veel kinderen 
die automatiseringsproblemen 
hebben, vragen om een andere 
manier van inprenting.  Deze 
kinderen hebben vaak een sterk 
ontwikkelde rechter hersenhelft, 
waardoor kennis net even anders 
moet worden opgeslagen. In 7-9 
sessie kunnen kinderen leren hoe 
ze vanuit hun eigen talent beter 
kunnen worden in spelling, le-
zen en rekenen. Ook bij sociaal-
emotionele onderwerpen, zoals 
faalangst, moeilijk in slaap kun-

nen komen of het versterken van 
het zelfvertrouwen e.a., kan  de 
kernvisie methode een hele prak-
tische en helpende methodiek 
zijn. WWW.kernvisiemethode.nl
Op woensdag, 15 april,  tussen 
9-12 uur en van 19-21 uur bent u 
van harte welkom in mijn prak-
tijk aan de Parmentierstraat 7 
in Teuge om kort kennis met de 
kernvisie methode te maken en 
in gesprek te komen over uw vra-
gen rondom leerproblematiek en 
opvoedingsthema`s. Natuurlijk 
mag u ook altijd telefonisch con-
tact opnemen met mij.  
www.deluistervink.nl

- advertorial -

Inzameling oude metalen 
bij Voorwaarts 
TWELLO.- Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april 2015 houdt sv Voorwaarts te 
Twello weer haar halfjaarlijkse inzamelingsactie oude metalen. Op het par-
keerterrein aan de Kerklaan zal een container van Haverhoek Recycling staan, 
waarin u uw oude metalen kunt deponeren. Ook kabels en snoeren, PC’s, mo-
toren, kapotte huishoudelijke apparatuur (geen koelkasten en diepvriezers), 
gereedschap en accu’s kunt u dan inleveren. Op vrijdag heeft u die gelegenheid 
van 18.00 – 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 – 15.00 uur. Mocht u niet in staat 
zijn de oude metalen zelf te brengen, dan bieden wij u de gelegenheid om deze 
door ons kosteloos te laten ophalen. Hiertoe kunt u een afspraak maken en bel-
len met 06-83985533. Wist u dat u het gehele jaar door uw oude metalen e.d. 
op ons complex kunt deponeren en wel naast de stalling langs het hoofdveld.

Sneeuw in april
In april wordt er jaarlijks gemiddeld een of twee dagen sneeuw waargeno-
men. Door clustering van buien kan het soms enige uren achtereen onaf-
gebroken sneeuwen, waardoor alles wit wordt, “Aprilletje zoet heeft ook 
nog wel eens een witte hoed”. Zelfs in mei kan dat nog gebeuren; de laatste 
datum in het voorjaar waarop in De Bilt nog sneeuw is waargenomen is 
17 mei 1935. In de ochtend van de 2e mei 1979 werd ons land verrast met 
een laag van enkele centimeters sneeuw. Opmerkelijk waren toen de enorm 
grote sneeuwvlokken, wat verband houdt met het grote watergehalte van 
de sneeuw.
Ook op 14 en 15 april 1999 zijn in ons land grote sneeuwvlokken waar-
genomen van 5 cm doorsnee, waardoor een flinke sneeuwlaag ont-
stond. Vooral in Limburg viel veel sneeuw, op de Vaalserberg lag 15 
cm. Veel takken braken af onder het gewicht van de sneeuw. Ook in 
1998 viel er op 13 en 14 april sneeuw in Nederland, vooral in Den 
Haag en omgeving. In 2001 was Paaszaterdag (14 april) meer een win-
terdag: ‘s ochtends vroor het licht tot matig en in de namiddag en 
avond viel op uitgebreide schaal sneeuw, in het binnenland 1 tot 3 cm. 
Heel uitzonderlijk was de sneeuwval op 11 april 1978. De bloeiende bol-
gewassen (narcissen en hyacinten) in het westen en noorden van ons land 
verdwenen die dag onder een dikke laag sneeuw. In het westen van het 
land sneeuwde het toen zo hevig dat het wegverkeer er veel hinder van on-
dervond en ook het treinverkeer grote vertragingen opliep. Op Schouwen-
Duiveland en de Zuid-Hollandse eilanden groeide de sneeuwlaag toen aan 
tot een dikte van 10 tot 20 cm en in Noord-Holland lag ‘s ochtends 10 tot 
15 cm sneeuw. Friesland kreeg 10 tot 15 cm sneeuw; het duurde drie dagen 
voor alle sneeuw was gesmolten.

De aanloop naar Pasen gaat zeer wisselvallig verlopen.
Woensdag de nodige buien bij een maximum van 7 graden.
Donderdag in de vroege ochtend zelfs kans op natte sneeuw overdag buien bij 
8 graden.
Vrijdag een regenachtige dag met een maximum van slechts 4graden.
Zaterdag ook de nodige buien bij 7 graden.
Zondag, eerste paasdag, lijkt droog en zonnig te gaan verlopen bij 8 graden.
Maandag, tweede paasdag, 13 graden maar in de ochtend droog en tegen de 
avond valt er regen. De paasdagen lijken dus aardig mee te vallen.

Mark Wolvenne, Terwolde.

Herdenking 70 jaar bevrijding Wilp 
WILP.- Zondag 12 april is het 70 jaar 
geleden dat Wilp werd bevrijd. De 
herdenking van de oversteek van de 
Canadezen vanaf Gorssel staat als vast 
onderdeel op de activiteitenkalender 
van de vereniging  “de Groene Soos”, 
die een tocht organiseert met histori-
sche militaire voer- en vaartuigen in 
nauwe samenwerking met “Keep them 
Rolling”. Dit gebeurt op 12 april dus 
ook weer en dan in het teken van Wilp 
1250 jaar.

Programma
Om 11.00 uur begint de ceremonie 
bij de gedenksteen aan de Marsstraat 
te Wilp. Er zal een oversteek worden 

gemaakt met amfibievoertuigen van 
Keep them Rolling vanaf de Gorsselse 
kant. Tevens wordt er een toespraak 
gehouden door de burgemeester van 
de Gemeente Voorst de heer J. Pen-
ninx. Vervolgens verplaatst de stoet 
zich naar een tijdelijk aangelegde 
symbolische begraafplaats ter hoogte 
van Museumboerderij “de Kribbe”. 
Hier werden in de hectiek van de eer-
ste dagen 18 gesneuvelde Canadezen 
begraven. Er zal een kleine ceremonie 
plaatsvinden. Vervolgens vertrekt de 
stoet richting het dorp Wilp, bij het 
passeren van de Dorpskerk wordt bij 
de herdenkingsplaquette een krans 
gelegd, vervolgens wordt een halt ge-

houden bij een gedenkplaats aan de 
Dorpsstraat bij nummers 25-27, waar 
indertijd 19 slachtoffers werden begra-
ven. Hier is om 13.00 uur de afsluiting 
van de herdenkingstocht. Er is dan ook 
nog gelegenheid om een tentoonstel-
ling te bezoeken, die in de Dorpskerk 
wordt gehouden over dit thema. 
Voorafgaand aan deze herdenking zal 
er op donderdagavond 9 april door de 
Oudheidkundige Kring Voorst een le-
zing worden gehouden in dorpshuis 
De Pompe in Wilp. De lezing start om 
20.00 uur en is voor iedereen gratis 
toegankelijk. Meer informatie is te 
vinden op:  www.wilp1250jaar.nl  of 
facebook.com/wilp1250jaar.

Cliënt voorop bij wijzigingen vervoerssysteem

Reclameborden 
in overleg 
in Voorster 
straatbeeld
TWELLO.- Nadat de gemeente af-
gelopen twee jaar regelmatig optrad 
tegen losstaande weiland- en berm-
reclame, ontstond er onvrede onder 
met name sociaal-culturele organi-
saties die afhankelijk zijn van deze 
reclame. Voor dit jaar wil het college 
reclame van dergelijke organisaties 
onder voorwaarden toestaan op al-
lerlei locaties, terwijl commerciële 
reclame wel geweerd wordt. Het col-
lege is in overleg met organisatoren 
van verschillende dorpsfeesten en 
markten om goede afspraken te ma-
ken over duur, omvang en locatie 
van bebording. Leidend is voor het 
college de veiligheid. De Voorster 
raad kan hierin mee gaan, als zij 
maar wel continu op de hoogte ge-
houden wordt van de afspraken die 
gemaakt worden. Portefeuillehouder 
en burgemeester Jos Penninx zegde 
dit toe.
 

TWELLO.- Bij de voorgenomen wij-
zigingen in het vervoer van kwetsba-
re doelgroepen zoals leerlingenver-
voer en vervoer naar dagbesteding, 
moet het college in Voorst het belang 
van de cliënt boven alles laten gaan. 
Dat is de opdracht die de Voorster 
raad maandagavond meegaf aan het 
college. 
Het nieuwe vervoerssysteem, dat in 
2017 van start moet gaan, komt tot 
stand in samenwerking met acht 
andere gemeenten (Apeldoorn, 
Epe, Brummen, Lochem, Zutphen, 
Heerde, Hattem en Deventer). Het 
systeem moet zorgen voor meer ef-
ficiëntie en een kostenbesparing van 
zo’n twintig tot dertig procent. De 
provincie Gelderland hevelt haar 
bevoegdheden voor wat betreft Re-
giotaxi en aanvullend openbaar ver-
voer per 1 januari 2017 over naar de 
gemeenten en stelt zo’n 1,4 miljoen 
euro beschikbaar aan de samenwer-
kende gemeenten om het over te 
nemen. Die gemeenten zijn voor-
nemens een zogenoemde ‘regiecen-
trale’ in te richten, van waaruit ritte 
worden aangenomen, gepland en 
gecoördineerd. 

In de Voorster raad en bij cliënten 
die gebruik maken van het vervoer, 
leven veel zorgen. Op het moment is 
nog veel onduidelijk over de precieze 
gevolgen van het plan. Alle partijen 
in de Voorster raad waren het er over 
eens dat de gemeente uit moet kijken 
het cliëntperspectief niet uit het oog 
te verliezen in de strijd voor efficiën-
tie en kostenbesparing. Verantwoor-
delijk wethouder Vrijhoef benadrukte 
maandagavond nog eens dat ook voor 

het college de cliënt het uitgangspunt 
is. €€Een bezuiniging van twintig tot 
dertig procent is niet leidend, het gaat 
erom goed en efficiënt vervoer aan te 
bieden. Daar kan financieel voordeel 
uit komen, maar dat is niet het be-
langrijkste.’’ Vrijhoef stelde dat ook 
op het gebied van vervoer het eigen 
kunnen van mensen centraal staat. 
‘’Uitgangspunt blijft: wat kunt u zelf 
regelen? Dat zullen we ook bij de in-
dicaties voor het vervoer meenemen.’’ 

http://www.wilp1250jaar.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKATIES:    APELDOORN en TWELLO 

STARTDATA:  13 APRIL (APELDOORN) 
     14 APRIL (TWELLO) 

VOOR WIE: IEDEREEN ONGEACHT 
LEEFTIJD, GESLACHT, GEWICHT  

KOSTEN: 55 EURO 

INFO/INSCHRIJVING:WWW.TITUSLOOPSPORT.NL 

De cursus hardlopen houdt het volgende in: 

 16 trainingen, 2x per week per lokatie 
 Perfect beginnerschema, zodat je ook zelf 

kunt trainen als je een keer niet kunt 
 Diploma als afsluiting (30 minuten test) 
 Deskundige begeleiding/coaching 
 Mogelijkheid tot doorstroming in loopgroep 

GRATIS PROEFLES TIJDENS LENTEFAIR 12 APRIL BUSSLOO!  

START DE LENTE SPORTIEF EN GEZOND! 

Neemt u elk deukje voor lief om uw 
“no-claim” korting te behouden?
Jammer, want wij repareren uw schade
voor een “schijntje.” 
Email ons een foto van de schade en u 
ontvangt een offerte voor het onzichtbaar
repareren van uw auto. 

Mail uw foto naar: 
info@betaalbare-autoschade.nl

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

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

Kijk ook op
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KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

SLEUTELKLUIS
Voor wandmontage. Metaal.
Voor het bewaren van sleutels,
creditcards, pasjes, etc. Met instelbare 
4-cijferige combinatie.

79.99
99.-

32.99
42.99

DIGITALE DEURSPION MET DEURBEL
Type DDS2. Met deurbel en automatische foto-opname.
Met groot 3,2 inch LCD scherm.

e

Hofstede

De Middelburg

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

Onze Paashaas gaat samen met de kinderen op zoek naar de paaseieren. 
Hij zal heerlijk met ze spelen en voorlezen 

zodat u rustig kunt genieten van ons overheerlijke brunchbuffet.

Pasen bij Hofstede de Middelburg!

Kinderen 
€ 12,50

Pannenkoek naar keuze. 
Inclusief oppas paashaas,

voorlezen en eieren zoeken.

1e Paasdag
vanaf 11.00 uur 

brunchbuffet 

€ 25,50

Bekijk voor 
meer informatie 

onze website.

2e Paasdag 
de hele dag 

geopend.
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Melenhorst An� ek
Rijksstraatweg 167 Twello

Tel. 0571-273951
www.melenhorst-an� ek.nl

Grote collec� e an� eke 
klokken, meubelen

 en verlich� ng

Repara� e an� eke• 
 en moderne klokken

Restaura� e • 
 an� eke meubelen

Taxa� es• 

Ruim 500m2

Geslaagde 
bazaar 
Daniël de 
Brouwerschool
WILP.- Afgelopen zondag opende 
de Daniël de Brouwerschool haar 
deuren voor de jaarlijkse bazaar. De 
school was sfeervol aangekleed, de 
verschillende kramen waren goed 
gevuld met onder andere bloemen, 
planten en prachtige spullen van 
hout. De rommelmarkt, speelgoed-
markt en boekenmarkt werden 
goed bezocht. Ook bij het rad van 
avontuur, de bingo en de caviabaan 
was het druk, menigeen ging met 
een mooie prijs naar huis. De kin-
deren vermaakten zich uitstekend 
met het sjoelen, het blikgooien en 
het darten. Ook konden zij zich la-
ten schminken. Tussendoor was er 
natuurlijk tijd voor een heerlijke 
loempia, een broodje of een lekker 
ijsje. Dankzij de hulp van velen 
is de bazaar wederom een succes 
geworden. De opbrengst wordt be-
steed aan een nieuwe kas voor de 
schooltuin.

Marcellina kookt op 
Pröttelpot 11 april 
POSTERENK.- Marcellina, de kok van 11 april, zet de pröttelpotgasten een 
typisch Burundische maaltijd voor. Zij is één van de koks uit de vrouwen-
praatgroep, die zeer geroutineerd is in het vervaardigen van maaltijden voor 
grote groepen. Tweemaal per maand kookt zij op, vrijwillige basis, in Arn-
hem voor een grote groep. Nu komt zij met veel plezier en ervaring de pröt-
telpot van 11 april verzorgen. De vrouwen van de praatgroep kennen Marcel-
lina al jaren; zij woont dan ook 14 jaar in Nederland en vanaf 2003 komt zij 
met grote regelmaat naar de vrouwenpraatgroep in de bieb op maandagoch-
tend. Dat geeft haar veel steun. Zij woont in Arnhem, maar dat is geen belem-
mering om de contacten te onderhouden met haar vriendinnen in Twello. 
Marcellina zorgt sinds een aantal maanden voor de kinderen van haar broer in 
Bujumbura, de hoofdstad van Burundi. Haar broer is door een ernstig ongeluk 
vorig jaar arbeidsongeschikt geraakt. En dat zorgt in een land als Burundi voor 
heel moeilijke situaties. Marcellina: "Ik moet hen nu even geven." Van het wei-
nige dat zij heeft draagt ze met veel Afrikaanse trots bij aan het welzijn van deze 
kinderen. De pröttelpot wil haar daarbij van harte en met veel respect ondersteu-
nen. Als er gasten zijn, die graag willen meemaken hoe verrukkelijk Marcellina 
kan koken is het belangrijk niet te lang te wachten met opgeven, omdat het aantal 
plaatsen beperkt is. Ontmoetingsplek is In Bethel om klokslag half vijf aan de 
Grotenhuisweg 13A in de Posterenk. Opgeven voor deze uitgebreide maaltijd 
kan via de mail: marthekedebets@hotmail.com of (0571) 26 17 15 (bij geen ge-
hoor graag inspreken) Kijk ook op: www.vrouwenpraatgroep.nl voor meer info. 

Algemene leden 
vergadering ABT 
TEUGE.- Op dinsdag 24 maart vond in dorpshuis Op den Toega de al-
gemene Ledenvergadering (aLV)  van algemeen belang Teuge (abT) 
plaats. In de zaal zaten een 35tal leden en een vertegenwoordiging van 
de raad van de gemeente Voorst. abT vervult een centrale rol in Teuge 
en behartigt de belangen van de leden. 

Op de ALV werd teruggeblikt op de 
ontwikkelingen en activiteiten van 
2014. De activiteiten werden gerea-
liseerd door bestuur, commissies en 
vele vrijwilligers in het dorp. Jan-
Willem Stegeman gaf vanuit het be-

stuur aan wat er is ondernomen ten 
aanzien van de ledenraadpleging 
van begin 2014.

In 2015 worden de activiteiten 
voortgezet en uitgebreid, mede door 
een impuls van de nieuwe dorps-
contactpersoon en buurtsportcoach 
Hetty Vorselman-Pas. 
Er vond een bestuurswisseling 
plaats. Hans Bijloo trad af en gaf zijn 
secretarisrol over aan het nieuwe 
bestuurslid Sibylle van der Straten–
Schmoz. Hetty Vorselman-Pas zal 
naast haar net beschreven rol ook 
het bestuur versterken. Hans Bijloo 
blijft actief voor ABT met het beheer 
van de website www.Teuge.eu en 
marketing activiteiten. Als afsluiting 
van de avond werd door Jan van den 
Noort de voorzet gegeven voor een 
nieuwe dorpsvisie. Daarin hebben 
tal van leden aangegeven input te 
willen leveren voor de verdere ont-
wikkelingen. Je aanmelden voor de 
bijdrage kan ook na de ALV. Middels 
een aantal thema’s wil ABT door en 
voor leden een heldere visie realise-
ren als basis voor ontwikkelingen en 
aandacht in Teuge voor de periode 
2015 - ….

Het nieuwe bestuur ABT, staand van links naar rechts: Jan van den 
Noort (penningmeester), Lucas Harbers (voorzitter), Jan-Willem Ste-
geman, zittend van links naar rechts: Marjo Prigge-van der Linden, 

Sibylle van der Straten – Schmoz (secretaris), Hetty Vorselman-Pas / 
Foto: Bob Bakker. 

“De sex was zo geweldig, zelfs de buren waren aan een sigaret toe!”

“GEWELDIG GENOTEN”

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

ZorgSaam
Aan onderwerpen geen gebrek wanneer je over het onderwijs schrijft. Soms is het juist 
een probleem om te kiezen tussen al die dingen die in een week de revue passeren. In 
de media, of ‘gewoon’ in de school. Om met het eerste te beginnen: plannen om 
leerlingen meer ‘op maat’ te laten leren en presteren. Dat kan betekenen dat je een 
aantal vakken op mavoniveau en een aantal vakken op havoniveau volgt en afsluit. Je 
sterke kanten uitbouwen. Mooi en motiverend idee, maar dan moet dat ook op je 
diploma zichtbaar worden en moeten we misschien eens af van dat examenspook dat 
leerlingen toch vooral op één niveau afrekent. Eindelijk écht differentiëren? 
Verder: de intrede van de ‘anti-pestcoördinator’. Moet en kan één iemand ervoor gaan 
zorgen dat pesten eindelijk tot het verleden gaat behoren? Nee, dat gelooft gelukkig 
niemand. Je moet het samen doen.  Maar iemand aanstellen die het anti-pestbeleid 
coördineert en de contacten tussen leerlingen, ouders en docenten bewaakt en 
stroomlijnt, lijkt toch een zinvol initiatief. 
De afgelopen week was er op school trouwens eerder sprake van het tegenovergestelde 
van pesten: zorgen voor elkaar. Wanneer een leerling haar vader verliest bijvoorbeeld. 
Dan blijkt dat de school juist een plek is waar je je begrepen en getroost kunt voelen. 
Waar je klasgenoten en docenten om je heen staan. Waar je verdrietig mag zijn, maar 
ook even mag vergeten. Omdat er ‘gewoon’ les is. Hoe onbelangrijk dat ook lijkt op zo’n 
moment. De school als veilige haven. Een aantal leerlingen liep een vervelende blessure 
op tijdens het sporten op of buiten school. Ook hier weer veel hulp van klasgenoten en 
personeel. Juist mijn collega’s van lichamelijke oefening hebben de veiligheid in hun 
lessen zeer hoog in het vaandel staan. Toch gebeurt er soms iets. Daar kun je echt niets 
aan doen. Maar mooi om te zien hoe ‘zorg’ dan werkt.
Is de school uiteindelijk de veiligste plek waar je kunt zijn? Nou nee, niet altijd. Eigenlijk 
ben je nergens honderd procent veilig. Niet in een vliegtuig. Niet in een auto. Niet in een 
ziekenhuis. Nog steeds komen bijna overal ménsen aan te pas. En dus emoties. Bij het 
besturen van een vliegtuig. Bij het uitvoeren van een operatie. Bij het lesgeven. En dan 
blijkt soms dat het helemaal niet goed gaat met die ander. Je klasgenoot of collega. Niet 
iedereen geeft daar signalen over af. Dus moet je soms gewoon eens vrágen hoe het 
met die ander gaat. En niet altijd genoegen nemen met een: ‘Oooh…goooeeed…!’, 
wanneer jij andere ideeën hebt. Het had een vliegtuig vol mensen kunnen redden. Of de 
leerlingen van een school in bijvoorbeeld Columbine, alweer jaren geleden. Omdat twee 
jongens, die eigenlijk al jarenlang signalen afgaven, niet werden ‘gezien’. Je kunt niet 
alles vóór zijn. Maar elkaar een beetje in de gaten houden kan geen kwaad. Bij elkaar 
checken hoe het is. Nog steeds trekken er jongeren als ‘jihadist’ naar oorlogsgebieden in 
Syrië of Irak. Vaak laten zij verbouwereerde ouders achter, die geen idee hadden waar 
hun zoon of dochter mee bezig was. Geen signalen opgevangen. Terwijl de social media 
bol stonden van die signalen. Ook dáár moet je soms eens kijken hoe het met iemand 
gaat. ‘Socignalen’, zeg maar.
Vrolijke afsluiter: In de actualiteitentest bij maatschappijleer stond de vraag wat Mark 
Rutte in de media had gezegd over Nederlandse jihadstrijders . Een leerling noteerde: 
‘Hij zei dat ze beter in Irak of Syrië konden snuffelen, dan terugkomen.’ Fout antwoord? 
Nee, gevalletje dyslexie. En dan schrijf je ‘sneuvelen’ ietsje anders. Soms moet je pas 
tijdens het nakijkwerk differentiëren…
Morgen verder met de toetsweek. Die deze keer op een vrijdag begon. Wie het bedacht 
heeft mag het uitleggen. Omdat we dan nog kunnen checken of de resultaten vóór het 
vooruit zetten van de klok beter waren dan die erna? Veel mensen schijnen er namelijk 
van in de war te raken. Ik ook. Opeens is mijn weekend een uur korter. En dan vinden ‘ze’ 
dat je een uur vroeger naar bed moet gaan. Mooi niet. Ik laat me dat uur niet afnemen. 
Zo nog even wat sneuvelen in de krant van gisteren. 
Morgen eerste uur mentorles. Niet vergeten te vragen hoe het met ze gaat.

Bert Jansen, Docent Veluws College  Twello

Voorjaar
Voorjaar in Voorst, of is het toch weer herfst aan het worden? Voordat u 
er verder iets achter zoekt, ik heb het gewoon over het weer. De klok is 
weer verzet, dit schijnt ooit gedaan te zijn om energie te besparen. Iets wat 
niet helemaal gelukt is maar hoe dan  ook, een uurtje langer ‘s avonds is 
wel prettig. 
Over energie gesproken, afgelopen vrijdag lag een belangrijk deel van Ne-
derland plat omdat er in Diemen problemen waren met een installatie 
van Tennet. Op één plek een storing en heel Noord-Holland en Flevoland 
zonder stroom, grote problemen op Schiphol en het Centraal Station in 
Utrecht. Iets waar ik zelf niet bij stil had gestaan is het volgende. Bij een 
zo grote storing doen de zendmasten voor het mobile telefoonverkeer het 
ook niet en uw zonnepalen op uw eigen dak leveren ook geen stroom 
meer, alles staat met elkaar in verbinding.
Toen ik dit hoorde zat ik in de auto in de buurt van Nieuw-Millingen, 
midden op de Veluwe. Midden in de natuur, althans voor Nederlandse 
begrippen.  Op dit soort momenten maak ik me toch altijd zorgen over de 
ver doorgeschoten techniek en de afhankelijkheid daarvan.  
Misschien een rare overstap maar afgelopen maandagavond maakte ik mij 
even zorgen ook zorgen. Niet over de hedendaagse techniek maar over de 
techniek van vele tientallen jaren geleden. Na een onstuimige zondag, 
ik wist toen nog niet dat het weer die nacht nog veel slechter zou wor-
den, liep ik even een rondje om ons huis. De knoppen van de hazelaar 
begonnen al weer uit te lopen en het speenkruid stond ook al weer in 
bloei. Plotseling werd ik op geschrikt door een zwaar motorgeluid recht 
boven me. Een oud vliegtuig, dubbeldekker, met een heel zwaar geluid, 
vergelijkbaar met vliegtuigen uit W.O. 2 vloog recht boven me. De merels 
die druk bezig waren met het verzamelen van nestmateriaal en een wild 
konijn dat net op dat moment onder de struiken vandaag kwam hadden 
er geen last van. 
Maar ik voelde me niet zo op mijn gemak. Er zijn de laatste paar jaren 
toch hier en daar een paar vliegtuigen naar beneden gekomen. Niet alleen 
ver weg maar ook hier in onze gemeente. En dat was net als dit vliegtuig 
ook een stuntvliegtuig. Worden deze piloten ook getest op hun geestelijke 
gesteldheid? Of wachten we eerst nog even totdat er een vliegtuig op de 
A1 terecht komt?
Nu het voorjaar weer is aangebroken zijn wij bij ons thuis ook weer be-
gonnen met tennis. Althans, onze zoon. Wij brengen hem weg als hij bui-
ten Twello moet spelen. U denkt misschien “tennis, dat kan toch ook in 
de winter”, maar tot op heden hebben wij in Twello alleen gravelbanen. 
Maar daar komt verandering in! Sinds een paar jaar is er een nieuw be-
stuur bij T.C. De Schaeck dat de zaken voortvarend aanpakt en ook scherp 
op de financiën let. Afgelopen zaterdag is het tennisseizoen van start ge-
gaan. Onze burgemeester twitterde dat hij samen met de wethouder van 
sport ook hierbij aanwezig was. 
Er zijn ver gevorderde plannen voor nieuwe banen en baanverlichting, 
een prachtig vooruitzicht voor een modern tennispark in Twello.

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

mailto:marthekedebets@hotmail.com
https://dub120.mail.live.com/mail/www.vrouwenpraatgroep.nl
http://www.Teuge.eu


Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad
autobedrijf

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

www.autospijkerbosch.nl

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

Uw partner in autoschade:

Vaassen
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“Erkend kwaliteitsreparateur Nederlandse schoenfabrikaat”

I N  S A M E N W E R K I N G  M E T

Hooijer’s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Van Ghentstraat 8
Twello

Tel. (0571) 27 33 92

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

Speulderweg 24
3886 LB  Garderen

Tel. (0577) 46 17 73

KOM ALTIJD GOED VERZORGD VOOR DE DAG

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

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

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

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

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

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

Voor 2e hands 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

grote tweedehands winkel 
in Klarenbeek 2de paasdag 

open van 11.00 tot 16.00 uur 
Molenweg 4 met veel 

brocante.

Beukenhaag, rode beuken, 
bosplantsoen, hedera, 

rhododendrons enz.www-
kwekerijhetveld.nl, veldw.50 
Klarenbeek. (055) 301 14 51, 

06 51554827 

te koop haardhout alleen 
eik/beuk tel. 06 14 26 61 88

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

Laat uw engelse speech 
vakkundig controleren op 
uitspraak, grammatica en 

woordgebruik. Inl. nhesen tel. 
0570-619441

nieuW, nieuW, nieuW Te 
koop: oude koemest voor de 

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

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf. Alle bouw-
werkzaamheden. Timmer-

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. ook tuinhuizen en 

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

nl

hondenschool darwin, 
puppycusrsus op maandag , 
donderdag en zaterdag. www.
hondenschooldarwin.nl Tel. 

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

rommel-antiek markt Kerk 
Terwolde 23 mei. Wij halen 
uw spullen. T 0571-291074 

of 055-3231711

rommelmarkt dorpskerk 
twello. Ook het adres voor 
ontruimen van woningen. 
0571-271066 / 271503

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 2 t/m 8 april 2015

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 2 t/m woensdag 8 april 2015

hart van úw buurt!

Boerenbeenham
110/125 gram

Twiggles
kaas of zout
pak 125 gram

4.502 VOOR

kies en mix

Douwe Egberts
aroma rood
snelfi ltermaling, pak 250 gram

Amstel Radler 
Lemon
set 6x30 cl

Paas stol 
met amandelschaafsel afgewerkt 

Deze week, toppers uit het paas assortiment:

Kom deze paasproducten ook lekker proeven!

Vruchtenbroeder
met advocaat spijs vulling 

Echte bakkers

Paas kwarkbrood
Pomedori mais 

Stokbrood Campina
echte slagroom
bus 250 gram

Versuniek
scharreleieren
doos 10 stuks

Heineken pils
krat 24x30 cl

2.99

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

Witlof
per 500 gram

1.09

0.99 1.00

9,95¤

5,95¤

5,35¤

1,75¤

Unox ragout
alle soorten, blik 400 gram
Poell pasteibakjes
pak 4 stuks/ 125 gram

1.99SAMEN

1.39 1.79 0.79

zoetig & 
fruitig

BIERTIP

11.49

licht 
& fris

UITVOERINGEN4
Te berijden vanaf 16 jaar 
met AM rijbewijs. Geen 
wegenbelasting en APK.

Betrouwbaar, robuust 
en ontworpen om elke 
dag aan uw eisen te 
voldoen.

Overtuig uzelf en ga naar de erkende dealer!

LANCERING NIEUWE D-TRUCK
NIEUW EN EIGENTIJDS DESIGN

www.aixam-pro.nl

f en ga naar de erkeendende ded aler!OOOOOveOveOveOveOOveOveOve tttrtuig uzelf 

Te berijden vanaf 16 jaar
met AM rijbewijs. Geen 
wegenbelasting en APK.
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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

Afscheidnemende Harrie Balster verrast 
met bronzen beeldje 
Erik Neuteboom benoemd 
tot voorzitter Klarenbeeks Belang
KLaRENbEEK.- het bestuur van Klarenbeeks belang verzorgde afge-
lopen woensdagavond 25 maart haar jaarvergadering in het nieuwe 
multifunctioneel centrum. Zo’n honderd geïnteresseerden, waaronder 
de Voorster wethouder harjo Pinkster, enkele raadsleden van de ge-
meenten apeldoorn en Voorst, (brandweer- en MFc-) vrijwilligers en de 
beide dorpscontactpersonen van het dorp. 

Aansluitend waren er twee informa-
tieve en vooral interessante presen-
taties; één van de Dorpscontactper-
sonen en ter afronding de presentatie 
van de plaatselijke brandweer. Voor-
zitter Harrie Balster opende de avond 
en liet de vergadering verder leiden 
door Henk van Ittersum. Er werd af-
scheid genomen van voorzitter Har-
rie Balster, Erik Neuteboom werd 
benoemd als nieuwe voorzitter, de be-
stuursleden Tonny Brugman en Wyno 
Harmelink werden herbenoemd, de 
scheidende ‘samenwerkende’ kas-
commissieleden Manda en Ap Uenk 
werden bedankt voor hun inzet en 
Henk Hurenkamp werd als nieuw lid 
van de kascommissie benoemd en 
gaat volgend jaar samen met Eef Brink 
de kas controleren. 

Met elkaar - voor elkaar
De vrijwilligers die zich inzetten en 
nog inzetten voor de bouw van het 
multifunctioneel centrum werden in 
het zonnetje gezet. Willem Elijzen en 
Ronnie Borgonjen werden als afge-
vaardigden van hen naar voren geroe-
pen en mochten een plaquette met de 
tekst ‘Met elkaar, voor elkaar’ onthul-
len. De herdenkingsplaquette zal een 
prominente plaats krijgen naast de 
ingangsdeur van de Brug, zodat deze 
goed in het oog valt. En daar bleef het 
niet bij. Bart Brouwer kreeg van de 
belangenvereniging een cheque van 
500,00 euro aangeboden, die besteedt 
zal gaan worden voor een Vrijwilli-
gersavondje op 29 mei. 

Dennenlust
Tijdens de rondvraag verraste oud 
Klarenbeker, Arjan Ringel, thans 
werkzaam voor Pluryn, (Buitenhuis 
Klarenbeek) een ieder dat hij contact 
op zou nemen met zijn Raad van Be-
stuur aangaande ‘die puist van Kla-
renbeek’, ofwel voormalig Restaurant 
Dennenlust dat in bezit is van Pluryn. 
Hij verzocht mee te denken en hoopt 
samen met de belangenvereniging 
voor eind dit jaar met een idee te ko-
men omtrent een passende bestem-
ming aldaar. 

afscheid harrie balster
Harrie kan terugkijken op een leven 
met heel veel inzet voor de Klaren-
beekse en Voorster gemeenschap. Zo 
was hij meer dan 40 jaar bij de sport-
club, twintig jaar in de gemeentepoli-
tiek en de laatste ruim twaalf jaar bij 
Klarenbeeks Belang. Harrie: “Een van 
de eerste doelstellingen van destijds 
was: hoe krijgen we de Klarenbekers 
meer betrokken bij datgene wat Kla-
renbeeks belang doet en praten we 
niet alleen over stenen, wegen e.d. 
maar proberen we ook sociaal-maat-
schappelijk een grotere rol te spelen. 

In de loop der jaren is dat aardig maar 
nog niet voldoende gelukt: de dorps-
visie werd in 2003 vastgesteld, maar 
leidde pas in 2013 tot een goedge-
keurd bestemmingsplan en hopelijk 
komt binnenkort de afronding met 
woningbouw mogelijkheden op de 
Grote Wetering voor jong en oud, duur 
en goedkoop.” 
Verder refereerde hij naar het gaan 
samenwerken met het Comité Dorps-
verfraaiing; het AED-project dat is 
afgerond en inmiddels een volledige 
dekking heeft met de levensreddende 
apparaten voor het hele dorp; dat het 
MFC en het Gezondheidscentrum 
mede met steun van Klarenbeeks Be-
lang is gerealiseerd; dat de vereniging 
bezig is met plannen voor het reno-
veren van het Hertenkamp; dat de 
communicatie met de Klarenbekers is 
verbeterd door de nieuwsbrief via in-
ternet; het maandelijks spreekuur met 
wijkagent Cengiz Kara en de grootste 
klapper is wel het aanstellen van de 
buurtsportcoach Roy Zweverink en 
dorpscontactpersoon Ingrid Wolters. 

“Dit alles was slechts mogelijk met de 
onvoorwaardelijke steun van Joke die 
me vaak heeft aangezet door te gaan en 
mijn medebestuursleden.”, aldus Har-
rie Balster. Als dank voor zijn inzet als 
voorzitter kreeg Harrie een bronzen 
beeldje, symboliserend ‘Samen een 
stap verder’ van het bestuur aangebo-
den. Voor zijn zieke vrouw thuis kreeg 
hij een prachtig boeket bloemen mee. 

Erik Neuteboom
Erik Neuteboom, nog maar sinds kort 
lid van de vereniging, werd tijdens de 
vergadering met applaus benoemd tot 
nieuwe voorzitter. “Erik, als nieuwe 
voorzitter krijg je een geweldige crew 
en ik wens jullie allen heel veel suc-
ces bij het werk voor ons mooie dorp. 
Klarenbeek, het ga je goed!”, waren de 
laatste woorden van Harrie Balster tij-
dens de overdracht van de voorzitters-
hamer richting de nieuwe voorzitter.
Erik’s eerste speech was kort maar 
krachtig: “Ik hoop er een mooie en 
gezellige tijd van te maken.” Aanslui-
tend werd het een gezellige samen-
zijn, waar nog veel werd nagepraat 
onder het genot van een aangeboden 
drankje.

De scheidende voorzitter, Harrie Balster.

Zomerabonnement verkoop van 
start bij zwembad de Schaeck
TWELLO.- Vanaf woensdag 1 april 
gaat de zomerabonnementen ver-
koop weer van start bij zwembad 
de Schaeck. De abonnementen zijn 
geldig van 1 mei tot 1 september, 
dat betekent dat er de gehele mei-
vakantie ook al gebruik kan worden 
gemaakt van het abonnement. Uiter-
aard kan er in de zomerperiode met 
het abonnement gebruik worden ge-
maakt van zowel het binnen- als het  
buitenbad. Wanneer men meer dan 
16 keer komt zwemmen in de peri-
ode van 1 mei tot 1 september 2015 
heb je het abonnement er al uit. Te-
vens is het mogelijk om voordelig 
mee te doen met aquasporten. 

Toezichthouders
Deze zomer gaat er weer gewerkt 
worden met vrijwillige toezichthou-
ders aan het buitenbad, zodat er al 
vanaf een buitentemperatuur van 20 
graden Celsius buiten kan worden 
gezwommen op de ochtendblokken 

en tussen de middag. De vrijwillige 
toezichthouders krijgen binnenkort 
weer een opfriscursus, zodat ze weer 
met goede moed het zomerseizoen 
in kunnen. De komende tijd worden 
alle voorbereidingen om het buiten-
bad weer klaar te maken getroffen. 
De bodem wordt weer schoonge-
maakt, de banken opnieuw geschil-
derd en natuurlijk moet het water er 
weer in. 
Vraag tot 1 mei je zomerabonne-
ment aan en profiteer van het voor-
delige voorverkooptarief. Vanaf 1 
mei wordt het reguliere tarief ge-
hanteerd. Het aanvraagformulier is 
af te halen bij de receptie van het 
zwembad. Ook is het formulier te 
downloaden via de website www.
deschaeck.nl . Vergeet bij het in-
leveren van het aanvraagformulier 
niet de pasfoto(s) mee te nemen. Er 
dient gelijk te worden afgerekend 
wanneer er een abonnement wordt 
aangevraagd.

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 
streekmarkt. Voor belangstellenden die een kraam willen bespreken ligt er bij de Marskramer een inschrijfformu-
lier. 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. 

zaterdag 4 t/m zaterdag 18 april 2015

(v
ou

w))gordijnen20%
korting

Koop nu uw inbetweens en transparante 

Begin het voorjaar goed met nieuwe (vouw)gordijnen! 
Vanaf zaterdag 4 april tot en met zaterdag 18 april 
ontvangt u maar liefst 20% korting op alle inbetweens 
en transparante (vouw)gordijnen van Vadain.* 

Alles over gordijnen

Naamextralang
Straatnaamextralang 10  
1234 AB Plaatsnaam
T 123 - 456 78 90 
info@winkelnaam.nl
www.winkelnaam.nl

LOGO

* actie niet geldig in combinatie met andere lopende acties, kortingen en alleen 
geldig op gordijnstoffen van het thema LUCHTIG uit de collectie van VADAIN. 

Koop nu uw inbetweens en transparante 

Begin het voorjaar goed met nieuwe (vouw)gordijnen! 
Vanaf zaterdag 4 april tot en met zaterdag 18 april 
ontvangt u maar liefst 20% korting op alle inbetweens 
en transparante (vouw)gordijnen van Vadain.* 

http://www.deschaeck.nl
http://www.deschaeck.nl


Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 maart t/m maandag 6 april 2015. Week 14

Coop runderbiefstuk  
500 gram
verpakt per 4 stuks
actieprijs   per kilo 8.98

4.49

500
GRAM

9.75

Amstel bier
krat 24 fl esjes à 300 ml 9.49

KRAT

13.39

max. 4 kratten per klant

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

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

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

max. 3 verpakkingen per klant

Nibb-it, Wokkels,
Bugles of Hamka’s  
2 zakken à 100-115 gram naar keuze

Coop 
broccoli
500 gram

Coop 
pitloze 
witte of 
rode druiven
bak 500 gram

Honig soep  
2 pakjes à 60-137 gram naar keuze

Alle Coop 
gourmetmini’s  
3 pakken naar keuze *korting wordt aan de kassa verrekend

2+1 
GRATIS*

Aviko 
pom’duchesse, 
aardappel-
kroketjes 
of -bolletjes  
zak 600/ 750 gram

Keuze uit 22 soorten! 1.49
2.36
2.09

1.69
2.86

2 PAKJES

2.121.49
2.99
2.69

500 GRAM

0.79
1.09

500 GRAM

1.99
2.64

2 ZAKKEN

2.42

ZATERDAG 4 APRIL 
9.00-14.00 UUR9.00-14.00 UUR

LAAT JE VERRASSEN 
& INSPIREREN!

ZATERDAG 4 APRIL 

KOMKOMKOMKOMKOMKOMKOMKOM
PROEVENPROEVEN
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OPENDAG VOOR HET SPORTEN MET EEN BEPERKING
HOCKEY - VISSEN - PAARDRIJDEN - BREAKDANCE - JUDO - FITNESS 

HANDBOOGSCHIETEN - KORFBAL SCOUTING - FIETSEN - ATLETIEK  - VOETBAL

VOOR EEN IEDER JONG OF OUD MET EEN BEPERKING. DEELNAME IS GRATIS.
VRIJDAG 29 MEI 2015 10.00 - 15.00 UUR BIJ SPORTCOMPLEX SV TWELLO.

Doe spontaan mee 

of geef je op via 

ben@sportiefevenwichttwello.nl  

Na opgaaf krijg je bericht.

Sporten moet kunnen 

ondanks je beperking.

Reumafonds bedankt Twello 
TWELLO.- Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners 
in Twello voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens 
de collecte is in Twello in totaal 6.266,39 opgehaald. Hiermee levert Twello een 
belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. Collectant gemist? 
Rekeningnummer: NL86RABO0123040000, Amsterdam. www.reumafonds.nl

Potgrondactie Voorwaarts 
een groot succes
TWELLO.- De jaarlijkse potgrondactie van SV Voorwaarts was ook dit jaar weer 
een groot succes. Door de grote inzet van de jeugd zijn c.a. 1500 zakken verkocht. 
Op zaterdag 28 maart zijn deze rondgebracht door een grote groep vrijwilligers. 
Tevens wil de organisatie de sponsoren bedanken die hun voertuig beschikbaar 
stelden voor het afleveren van de potgrond. De opbrengst zal worden verdeeld 
onder de jeugdafdelingen van de omnivereniging Voorwaarts. Quinten Hafkamp 
is voor de 3e keer de beste verkoper, met maar liefst 102 zakken op zijn lijst. De 
wisselbeker en een waardebon zullen binnenkort aan hem worden uitgereikt. 
Omdat hij de beker voor de 3e keer heeft gewonnen mag hij deze behouden. 
Namens de jeugd van Voorwaarts bedankt voor uw aankoop van de potgrond! 

Mental Theo & DJ Sander gaan 
vlammen in Klarenbeek
KLaRENbEEK.- Carnavalsvereniging 
Pacelli organiseert samen met Party-
centrum De Nieuwe Zweep aanko-
mende paaszaterdag 4 april 2015 de 
eerste editie van De Grote Paas Party 
XXL. Vanaf veertien jaar is iedereen 
welkom op dit jaarlijks terugkomend 
evenement met de Pasen. Aanvang 
20.00 uur in de grote zaal van De Nieu-
we Zweep.

Spektakel 
U kunt deze eerste Paas Party XXL 

genieten van veel muziek met Men-
tal Theo, DJ Sander, Def Rhymz en 
de Dwaze Dweilbende. Maar er is ook 
heel veel entertainment en spektakel te 
verwachten met podiumdanseressen, 
jongleur/goochelaar Huub Cooijmans, 
Lasershows en nog enkel andere ver-
rassingen. Kortom een hoop muziek 
en entertainment spektakel op deze 
avond voor jong en oud. Hierbij een 
tip van de organisatie: Kom op tijd, 
want het spektakel begint al vroeg met 
onder andere DJ Sander en Def Rhymz. 

Buiten spelen een groot feest op de Bongerd 
TERWOLDE.- Voetballen, klimmen, 
duikelen, het kan allemaal op het 
nieuwe plein van de bongerd in Ter-
wolde. als lammetjes die voor het 
eerst buiten komen in de lente, sprin-
gen, rennen en dartelen de leerlin-
gen rond en ontdekken hun nieuwe 
schoolplein. De school was al een 
paar maanden klaar en nu ligt daar 
een mooi plein bij, vol speeltoestellen.  

Het was voor de kinderen een paar 
maanden behelpen zonder plein, 
maar het nieuwe plein maakt alles 
goed. Op de eerste schooldag in de 
lente mogen ze het nieuwe plein in-
wijden door met z’n allen tegelijk te 
spelen. ‘Normaal gaan de groepen om 
de beurt naar buiten’, vertelt juf Ilona, 
‘maar nu dus allemaal samen. Heel ge-
zellig en het gaat ook prima, zelfs dan 
is het plein groot genoeg.’ Op de dui-
kelstangen zitten vijf meisjes op een 
rij, die allemaal rondjes draaien. ‘Kijk 
eens wat ik kan’, roept Jade uit groep 
vier en ze slingert zes keer heel hard 
achterwaarts om de stang. ‘Ik vind 
dit klimrek het leukst’, zegt ze en-
thousiast, ‘want daar kun je allemaal 
kunstjes op doen.’ Ook klasgenootje 
Lyke vindt de stangen leuk : ‘maar ik 
vind eigenlijk alles leuk. Op het vo-
rige schoolplein kon je alleen tikkertje 

Toneelvereniging Actief 
zoekt regisseur
TWELLO.- Na een aantal bruisende voorstellingen maakt toneelvereniging Ac-
tief zich weer op voor een nieuw speelseizoen. Voor onze nieuwe voorstellingen 
zijn wij op zoek naar een man of vrouw die ons toneelgezelschap wil regisseren. 
Onze huidige regisseuse zou dolgraag weer zelf op de planken willen staan maar, 
vindt dat dit niet te combineren valt met het regisseren. Dus, zijn ze op zoek 
naar iemand die affiniteit heeft met toneel, die het in zich heeft om mensen te 
motiveren en te stimuleren maar, die ook het heft in handen durft te nemen. 
Toneelvereniging Actief bestaat uit een groep enthousiaste spelers met een geza-
menlijke passie, het toneel. Vanaf september wordt er wekelijks, op de woensdag, 
gerepeteerd in het Irene gebouw aan de Dorpsstraat te Twello. Het genre wat bij 
ons past zijn blijspelen en kluchten. Begin maart spelen wij een drietal voor-
stellingen bij restaurant de Vier Seizoenen. Is je interesse gewekt en durf je de 
uitdaging aan? Neem dan contact op met Edith van Zon  06-57318395 of Marjo 
Wemerman  06-50818952.

doen.’  ‘Ja, vult Jet aan en hier kun je 
kiezen wat je gaat doen. En dat grote 
klimtoestel is ook heel mooi.’
Enthousiaste spelende kinderen, dat 
is precies waar de commissie Speel(s)
plein zo hard voor heeft gewerkt. Een 
groepje leerkrachten en ouders is er 
lang mee bezig geweest ‘wat moet er 
op het nieuwe schoolplein komen en 
vooral hoe gaan we dat betalen.’ ‘Die 
toestellen zijn echt heel duur’, vertelt 
juf Ilona die in de commissie Speel(s)
plein zit. ‘Gelukkig hebben we een he-
leboel sponsors, daar zijn we echt heel 
blij mee, anders had het niet gekund.’ 
Niet alleen Sinterklaas heeft geld ge-
geven voor de speeltoestellen ook een 
heleboel bedrijven uit Terwolde en 
omgeving.  In de hal van de school 

hangt een flinke lijst: bouwbedrijf 
Cents&Jutten, Vorderman, Kopieerser-
vice Terwolde, loonbedrijf Grandia, 
Intermontage, Drabor, Schoneveld 
Twello, TDZ Installaties, bouwbedrijf 
Groters, Loohuis Installatietechniek, 
rietdekkersbedrijf Veldhuis en Rio-
desk. Ondertussen zijn de jongens 
uit groep vijf en zes fanatiek aan het 
voetballen op het pannaveld midden 
op het plein. Mels staat op goal: ‘Ik 
vind het echt heel mooi geworden. 
Een ding vind ik wat minder, de goal-
tjes zijn een beetje klein.’ Terwijl Mels 
dat vertelt, roept teamgenoot Mauro: 
‘Mels, let je wel een beetje op.’  Een 
aanval van de tegenpartij, Mels stopt 
de bal, makkelijk. Ja, want die goal, 
die is dus niet zo groot.

Equipe Mont Ventoux 
De Beele in training 

VOORST.- De fietsen zijn afgesteld, 
de wielerkleding is gepast. De vijf 
jongeren van Plurynlocatie De Beele 
in Voorst die deelnemen aan Equipe 
Mont Ventoux zijn er helemaal klaar 
voor. Zij kunnen zich gaan voorberei-
den op de beklimming van de Zuid-

Franse wielerberg, op 10 juni aan-
staande.  Trainen doen de jongeren 
samen met hun persoonlijke buddy. 
Dat is een vrijwilliger die straks ook 
met de jongere samen de Mont Ven-
toux op fietst. Twee keer per week 
trekken de jongeren er in de omge-

ving van Voorst op uit met hun buddy. 
Daarnaast is er eens in de week een 
groepstraining en nemen de jongeren 
deel aan toertochten in de omgeving 
van Nijmegen en Zuid-Limburg, om 
vast te wennen aan fietsen in de heu-
vels. De aansluitende beklimming van 
de Mont Ventoux betekent voor de 
jongeren vooral een overwinning op 
zichzelf. Ze zullen afzien, ook in de 
voorbereiding en moeten doorzetten. 
Maar uiteindelijk doen ze een waarde-
volle, positieve ervaring op, wat hun 
zelfvertrouwen zal versterken. Equi-
pe Mont Ventoux vindt dit jaar voor 
de vierde keer plaats. Koraal Groep 
startte Equipe Mont Ventoux in 2012 
met 19 deelnemers. In 2015 doen in 
totaal zo’n 200 deelnemers mee van 
diverse zorginstellingen, waaronder 
Pluryn. Naast de vijf jongeren van De 
Beele doen ook jongeren mee van de 
Plurynlocaties Het Hietveld in Beek-
bergen, Jan Pieter Heije in Oosterbeek 
en Werkenrode Jeugd in Groesbeek. 
U kunt de verrichtingen van Equipe 
Mont Ventoux volgen op de website 
van Pluryn, www.pluryn.nl. 

http://www.reumafonds.nl
http://www.pluryn.nl


Pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n,

 z
et

- e
n 

d
ru

kf
ou

te
n 

vo
or

b
eh

ou
d

en
. A

an
b

ie
d

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
d

ig
 v

an
 m

aa
nd

ag
 3

0 
m

aa
rt

 t/
m

 z
at

er
d

ag
 4

 a
p

ri
l 2

01
5.

Sansevieria 
cilindrica Rocket, 
pot ø 14 cm, 
kamerplant, 
van 11,95

Pot Copa 
ø24 cm, hoogte 20 cm, 
koperkleur, aardewerk, 
van 27,50 

Schaal Vila 
ø25 cm, hoogte 
13 cm, glossy 
white, aardewerk, 
van 9,99

Hebe   
Exclusive en Magic 
Colors, pot ø 17 cm, 
heester, van 6,29 / 6,79

Anjer   
Dianthus, 
verschillende kleuren, 
van 6,49

Sering 
Syringa vulgaris, 
pot ø 23 cm, 
hoogte 60-80 cm, 
5-tak, verschillende 
kleuren, heester, 
van 14,50 

Paascactus 
Rhipsalidopsis, 
pot ø 9 cm, 
verschillende kleuren, 
kamerplant, 
per stuk 1,99

Goede vrijdag 
geopend van 9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 
geopend van 9.00 tot 18.00 uur

Zondag 1e paasdag 
gesloten

Maandag 2e paasdag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Groene aanslag-
reiniger 
5 liter, 
per stuk 4,49

Campanula  
addenda, pot ø 10,5 cm, 4 verschillende 
kleuren, perkplant, per stuk 2,99

Amandel-
boompje
Prunus triloba, 
pot ø 23 cm, 
stamhoogte 60 cm, 
heester, 
van 16,50

Kattenvoer
Felix pouch, 40 pack 
mix Selection

1995

699

899

449

499

999

499

999

499

699

1195

3 voor

2 voor

4-pack 

3 voor op = op!

Weekaanbiedingen

Liefde voor groenTuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp www.tuinland.nl
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palmpasenoptochten
Gezellige palmpasenoptocht 
de Kopermolen

KLaRENbEEK.- Afgelopen week 
waren de kinderen van groep een 
tot en met vier van basisschool de 
Kopermolen erg druk om alles klaar 
te krijgen voor de Palmpasenop-

tocht. De hele week werd er druk 
gewerkt om de Palmpasenstok zo 
mooi mogelijk te versieren. Aller-
lei kleurige stokken kwamen begin 
van deze week vanuit huis naar 

school. Versieringen werden tijdens 
de les geknipt, gekleurd en op de 
stokken geplakt. Alles voor de op-
tocht van afgelopen vrijdagochtend. 
Om 11.00 uur stonden alle kinderen 
klaar voor een gezellig rondje via 
het bos en door het dorp. Het werd 
een erg leuke tocht met veel zingen 
en plezier. Natuurlijk stonden er on-
derweg vaders en moeders, opa’s en 
oma’s en andere belangstellenden 
te genieten van de kleurige optocht. 
Bij aankomst op school werd er nog 
een rondje gemaakt door de verschil-
lende klassen van de bovenbouw. 
De kinderen en leerkrachten waren 
erg blij met alle ouders die geholpen 
hebben. Na deze gezellige ochtend 
gingen de kinderen weer met de 
Palmpasenstok richting huis. Foto’s 
van deze prachtige optocht zijn te 
bekijken in het fotoalbum van de 
school-website: www.dekopermo-
len.skbg.nl. 

Herfstige palmpasenoptocht

VOORST.- Liefst vijfenveertig kinderen trotseerden de herfststorm en regen 
om zondag mee te lopen in de palmpaasoptocht, als vanouds georganiseerd 
door Voorster Belang. Bij de muziektent kregen alle deelnemers een paasmuf-
fin met een nummer. Voorafgegaan door Fanfare Korps Voorst liep de stoet een 
verkorte versie van de route naar De Benring. Daar kreeg ieder kind nog een 
cadeautje en werden de waardebonnen van de Voorster ondernemers verloot.

Onderonsje met de Paashaas! 

Optocht De Kleine Wereld

Luid zingend liep de stoet kinderen door de straten. 

TWELLO.- Om het Palmpaasfeest te vieren, liep op vrijdag 27 maart een bonte 
stoet kinderen door de straten rondom basisschool De Kleine Wereld. Die och-
tend hadden de groepen één tot en met vier met hulp van groep zeven en acht 
allemaal een palmpaasstok versierd met slingers, eitjes en natuurlijk een brood-
haantje. Luid zingend liepen zij de optocht, onder grote belangstelling van ou-
ders, opa’s en oma’s. Ondanks de wind en regen was het een geslaagde palm-
paasoptocht. En (bijna) alle broodhaantjes hebben het einde gehaald.

Gezellige palmpasenoptocht De Kopermolen door dorp en bos.

Palmpasen viering en optocht door dorp 
TERWOLDE.- Ondanks een uur 
minder slaap, waren vele kinde-
ren met hun ouders en mooie ver-
sierde Palmpasen  stokken zondag 
29 maart naar de Palmpasen vie-
ring in de dorpskerk van Terwolde 
gekomen. Het jeugdorkest van mu-
ziekvereniging Ons Genoegen uit 
Terwolde verzorgde een kwalitatief 
hoogstaand muziekoptreden tijdens 
deze gezinsdienst. Met behulp van 
de nieuwe audio en video installa-
tie in de kerk werd het oude verhaal 
door dominee Betsy Nobel verteld 
en gepresenteerd op moderne LCD-
schermen. Om 11.00 uur was er na 
de viering in het dorp Terwolde 
een Palmpasen optocht met een 
echte ezel voorop. Onder  begelei-
ding van de leiding van de kinder-
nevendienst liepen vele kinderen  
trots door regen en wind met hun 
mooie versierde stok, achter de mu-
ziek aan. Ondanks de invoering van 
de zomertijd liet het zonnetje zich 
deze ochtend nog niet zien. Geluk-
kig maakten de stralende gezichten 
van alle aanwezige kinderen met 
hun Palmpalen stok hoog in de 

lucht gestoken veel goed. 
De Palmpasen viering van afgelo-
pen zondag met de aansluitende 
optocht was een echte kinderdienst. 
Komende donderdag wordt The Pas-
sion 2015 in Enschede opgevoerd. 
In Terwolde – De Vecht zijn er voor-
afgaand aan Pasen ook een aantal 
speciale vieringen. Op zaterdag 4 

april om 20.30 uur de viering van 
paasnacht m.m.v. koor Inspiration 
uit Terwolde. Op zondag 5 april om 
10.00 uur in de dorpskerk in het 
hart van Terwolde de Paasviering 
voor jong en oud. Je bent van harte 
welkom.  Kijk voor meer informatie 
op onze website www.pknterwolde-
devecht.nl.          

Fleurige palmpasenoptocht 
basisschool de Dalk

KLaRENbEEK.- Donderdag 26 maart 
was het eindelijk zover. De kinde-
ren van de openbare basisschool 
(obs) De Dalk waren de hele week 
druk geweest om hun palmpaasstok 
mooi te maken en nu mocht iedereen 
hem zien. Samen met Kinderopvang 
Klarenbeek vertrokken ze voor een 
mooie paasoptocht door het dorp. 
De kleurig versierde stokken waren 
voorzien van een ovenheerlijk brood-
haantje waar de kinderen nauwelijks 
van af konden blijven. Het weer was 
goed en de kinderen hadden er veel 
zin in. Onderweg werd er luid gezon-
gen. Aan de Boterbloem, bij de fa-
milie Hendriks konden de kinderen 
genieten van een heerlijk paaseitje. 
Nadat de tocht langs de voetbalvel-
den naar de andere kant van het dorp 
ging kwamen zij verschillende soor-
ten publiek tegen, waaronder opa’s 
en oma’s die van de mooie tocht kon-
den genieten. Ook daar werden de 
kinderen getrakteerd op wat lekkers.
Het was een geslaagde tocht, zeker 
door de inzet van de juffen, moeders 
en vaders.Fleurige palmpasenoptocht.

Optocht Daniël de Brouwerschool

Het werd een gezellige optocht.

WILP.- leerlingen van de Daniël de Brouwerschool mochten afgelopen don-
derdag een Palmpaasstok versieren. Een gezellige bedoeling waar de oudste 
leerlingen de jongste leerlingen helpen. Het resultaat mocht er wezen, aan 
het einde van de ochtend had iedere leerling een mooie Palmpaasstok voor-
zien van een broodhaantje. 
`s Middags gingen de leerlingen, onder leiding van Meester Henk de muziek-
leerkracht, in optocht over het terrein van landgoed de Lathmer. De kinderen 
werden vergezeld door enthousiaste meesters, juffen, papa`s, mama`s, opa`s 
en oma`s. De prachtig gekleurde Palmpaasstokken en het vrolijke gezang van 
de kinderen maakten samen een mooie optocht.  De Daniël de Brouwer-
school 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. Meer 
informatie is te vinden op: www.danieldebrouwerschool.nl

http://www.dekopermolen.skbg.nl
http://www.dekopermolen.skbg.nl
http://www.danieldebrouwerschool.nl/
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Lezing door Peter 
Nissen in dorpskerk
WILP.- In het verlengde van zijn Comenius-lezing gaat Peter Nissen in op 
de factoren die bepalen of binnen religie vredeskrachten dan wel geweld-
stendensen de overhand krijgen. Dat religie beide kiemen in zich draagt, 
behoeft helaas geen betoog. De spreker analyseert welke omstandigheden en 
voorwaarden een rol spelen en zal parallellen trekken tussen het verleden 
en onze tijd. Peter Nissen is hoogleraar kerkgeschiedenis en spiritualiteits-
studies aan de (katholieke) Radbouduniversiteit te Nijmegen. Hij is verbon-
den aan de (oecumenische) studentenparochie en sinds 2010 ‘vriend’ van de 
Remonstrantse Broederschap. Onder de noemer Wilpse lezingen is de Kerk 
van Wilp een podium voor discussie in de Stedendriehoek. De onderwer-
pen liggen op het snijvlak van maatschappij, ethiek en geloof. Dat de bijeen-
komsten in een kerkgebouw plaatsvinden, betekent niet dat religie het enige 
vertrekpunt is voor meningsvorming en oordeel. De lezing is op 14 april 
en begint om 20:00 uur. Voor de bijeenkomsten wordt geen toegangsprijs 
gevraagd. Wel bestaat de mogelijkheid tot een bescheiden donatie na afloop 
van de avond. Meer informatie: www.dorpskerkwilp.nl

Kabelgondelbaan 
over de IJssel
WELSUM.- De realisatie van het project Ruimte voor de Rivier inspireerde
ondernemer Wim Bijsterbosch uit Welsum tot het ontwikkelen van plannen 
om het dorp toeristisch op de kaart te zetten. Zijn idee om een rondvaart-
botenproject in de uiterwaarden op te zetten werd zowel door de gemeente 
Olst-Wijhe als de provincie Overijssel met open armen ontvangen. Voor de 
realisatie werd een subsidie toegezegd van 200.000 euro. Samen met de veer-
baas Schuitema uit Olst en reder Scheers uit Deventer werden de plannen 
uitgewerkt.
Daarnaast zette hij zijn idee om een kabelgondelbaan over de IJssel tussen 
Welsum en Den Nul (de eerste gondelbaan over een Nederlandse rivier) over 
de Welsummer en Duursche Waarden aan te leggen om in een eveneens bij 
de beide overheden en de EU ingediend plan van aanpak. Hoewel de uitein-
delijke beslissing nog op zich laat wachten is er besloten een  eerste aanzet 
te geven door de plaatsing van de eerste kabelgondelmast.
De onthulling van de mast zal woensdag 1 april om 15.30 uur geschieden 
door mr. drs. N.B. van der Linden, hoofd afdeling Vervoer, Directie Gebieden 
en Projecten/Directoraat Ruimte en Water van het Ministerie van Milieu en 
Infrastructuur. De plechtigheid vindt plaats op het terrein van de Eettapperij 
aan de IJsseldijk in Welsum om half vier ’s middags. 

nen maar zijn bij de cliënt te gast. 
Het dragen van een uniform past hier 
vanuit de nieuwe visie van Trimenzo 
niet bij. Dat is de reden dat de zorg-
medewerkers voortaan geen uniform 
meer dragen, maar gewone kleding. 
De medewerkers van Trimenzo zijn 
herkenbaar aan een naambadge, een 
Trimenzo-tas en een Trimenzo-legiti-
matie; vraag er gerust naar. 
Natuurlijk zijn er altijd zorgmomen-
ten waarbij het voor de hygiëne nood-
zakelijk is om beschermende kleding 
te dragen. In dat geval hebben de me-
dewerkers hiervoor de beschikking 
over de benodigde beschermende 
middelen.

Samen met u

Samen met u

over de benodigde beschermende 
middelen.

@Trimenzo

facebook.com/Trimenzo
www.trimenzo.nl

Maandag 19 januari 2015 was een 
gedenkwaardige dag voor Trimenzo. 
Vanaf die dag wordt de zorg door de 
medewerkers geleverd vanuit kleine 
zelfsturende teams. De zorgteams 
bestaan uit maximaal 15 medewer-
kers die samen alles regelen en ver-
antwoordelijk zijn voor de resultaten 
van het team. In ieder team zijn onder 
andere een wijkverpleegkundige en 
een verpleegkundige werkzaam. De 
wijkverpleegkundige heeft een be-
langrijke rol in het organiseren van 
de zorg rondom de cliënt. 

Groot voordeel van het werken met 
kleine teams is dat er uiteindelijk veel 
minder verschillende medewerkers 
bij de cliënt thuis komen om de zorg 
te verlenen. De cliënt ziet dus veel 
minder verschillende gezichten. Dit 
is een situatie waar de organisatie 
langzaam naar toe beweegt en die zij 
in de loop van dit jaar wil bereiken. 
De zorg aan cliënten in de woon-
zorgcentra en in de thuiszorg wordt 
voortaan gecombineerd. Dit heeft te 

maken met de landelijke veranderin-
gen in de zorg. Mensen die zorg nodig 
hebben blijven langer thuis wonen 
met ondersteuning van hun omge-
ving en zo nodig thuiszorg. Hierdoor 
worden de woonzorgcentra langza-
merhand kleiner. De medewerkers uit 
een team komen dus zowel thuis bij 
cliënten in de woonzorgcentra als bij 
de mensen in de wijk. 

Werken zonder uniform
De zorgverlening is er op gericht 
dat de cliënt zijn of haar leven zo 
normaal mogelijk voort kan zetten, 
ondanks eventuele beperkingen. De 
zorgmedewerkers komen ondersteu-

Zelfsturende teams in de wijk 
en in de woonzorgcentra

‘Elk huussie hef zien kruussie’

Zeer geslaagd toneelstuk met 
hilarische momenten
WILP-achTERhOEK.- Res-
taurant bosgoed was afgelopen 
weekend weer omgetoverd door 
carnavalsvereniging “de Lolle-
broek”. Dit keer niet tot Narren-
tempel maar tot een podium voor 
de leden van de toneelgroep voor 
de jaarlijkse uitvoeringen. Zij 
brachten op vrijdagavond, zater-
dagmiddag en zaterdagavond het 
stuk “Elk huussie hef zien kruus-
sie” van auteur Ulla Kling ten to-
nele.

Dialect
Na verleden jaar een uitstapje ge-
maakt te hebben naar een toneel-
stuk dat niet in het dialect werd 
uitgevoerd was er dit jaar weer 
gekozen voor een stuk volledig in 
het dialect. De toneelgroep die ge-
leid werd door regisseur Mirjan Be-
rends, wist met een goede timing, 
die dit stuk vergt, het ruim aanwe-
zige publiek vele lachsalvo’s te ont-
lokken.

In “Elk huussie hef zien kruussie” 
draaide het om een jarenlange ru-
zie tussen de familie Gerrits en 
familie Deuring die een café bezit-
ten aangrenzend aan het boerenerf 
van de familie Gerrits. Dit keer is 
de boosdoener een ouderwets WC- 
huussie in de tuin van de familie 
Gerrits welke een doorn in het oog 
is van Rieks Deurings de baas van 
het café. Als ook Teun en Annie 
Haarsma, de jaarlijks terugkerende 
gasten van het café, erover denken 
om hun vakantie vroegtijdig af te 
breken, smeed Rieks samen met 

Sjoerd Heering, de vaste stamgast 
een plannetje om het huussie weg 
te halen. Annie Haarsma en doch-
ter Willy van Rieks Deuring vin-
den het allemaal maar niks en ook 
buurvrouw Stien Gerrits is op zijn 
zachts gezegd niet blij. Buurjongen 
Bert Gerrits heeft alleen oog voor 
zijn buurmeisje Willy en doet dan 
ook alles voor die ene zoen.. Geluk-
kig is er Harm Helpman, de dorps-
agent die er wel raad mee weet. 

Een mooi afgestemd decor, de juis-
te keuze van posities voor de vele 
dialogen, discussies en hilarische 
momenten gaven het stuk een ex-

tra dimensie. Rolverdeling: Rieks 
Deuring, Norbert Garritsen. Marie 
Deuring, Bianca Huisman. Willy 
Deuring, Monique de Haan. Stein 
Gerrits, Bea Broekhof. Bert Gerrits, 
Aad Wijnmaalen. Sjoerd Heering, 
Erik Hofman. Annie Haarsma, Ma-
riël Obdeijn. Teun Haarsma, Jan 
Mensink en Harm Helpman, Derek 
Kempink. Souffleuse was Hilde 
Brink en voor de grime zorgde Jan-
nie Evers. 
Het licht en geluid werd verzorgd 
door Harold Bussink.  
Samengevat was het een zeer ge-
slaagd toneelweekend voor de ver-
eniging.

http://www.dorpskerkwilp.nl/
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Diverse bedrijfsruimten 
met aanvullende kantoor ruimten.

In diverse afmetingen en voor diverse doeleinden te gebruiken.

Ook voor starters zijn er mogelijkheden. Aanvaarding in overleg.

TE HUUR LOCATIE
Informatie: Ben Hutten

Mail: b.hutten44@upcmail.nl

Telefoon: 06 - 55 15 31 75

Zonnenbergstraat 34 te Twello

Zicht locatie aan doorgaande 

weg naar A1 en A50

Wat een eenzijdige column in het Voorster Nieuws van mevrouw van Ber-
gen over de consolidatie van slot Nijenbeek, de rol van de barones en de 
geëiste (?) “ruimhartige openstelling”. Het zit haar zeker hoog, eerst een 
klaagstuk vorige week in De Stentor en nu in het Voorster Nieuws.
Opvallend dat allerlei mensen buiten Voorst zoals mevrouw van Bergen, 
woonachtig in Zutphen, en een waar committee met zetel in Twello, zich 
zo druk maakt over een toren in Voorst. Wandel je rond die toren kom je im-
mers vaak geen mens tegen. Maar er schijnen hele volksstammen te zijn die 
interesse hebben in de bezichtiging van een bouwval. Een mooie bouwval 
in schitterend stiltegebied, dat wel.
Eenzijdig is het stuk van mevrouw van Bergen omdat er veel aspecten zijn 
waar ze geen enkele melding over maakt. Ten eerste; als de gemeenschap 
de toren zou willen beschermen tegen verder verval, is het dan niet logisch 
dat de toren - die door oorlogshandelingen verwoest is en niet door falend 
beheer van het landgoed - met gemeenschapsgeld geconsolideerd wordt?
Ten tweede die ruimhartige openstelling; de toren staat in een schitterend 
stiltegebied aan de IJssel, beschermd gebied met hoge natuurwaarde, ont-
sloten door een smalle toevoerweg; de Nijenbeekseweg. Hoe stelt mevrouw 
van Bergen die ruimhartige openstelling dan voor? Een parkeerplaats bij de 
toren? Een restaurant? Kaartverkoop? Moet de weg verbreed? 
Notabene in een stiltegebied binnen de ecologische hoofdstructuur. Nee 
dus!
Dat de toren nu tegen verder verval behouden blijft en hopelijk het gebied 
rond de toren daarna weer de rust krijgt om te herstellen, de kraaien en de 
ganzen weer zullen terugkeren, is prima. Geïmponeerd raken bij de toren 
door de schitterende omgeving en de rust kan echt alleen zonder “ruimhar-
tige openstelling”. 
 
Met vriendelijke groet,
Ernst J. Oud
Nijenbeekseweg 16
7383 BD  Voorst

Foto’s project Ruimte voor de Rivier
TERWOLDE.- Stichting IJsselhoeven is ervan overtuigd dat velen met een pas-
sie voor fotografie in de IJsselvallei inmiddels de effecten van het Ruimte voor 
de Rivier-project op een groot aantal locaties hebben vastgelegd. Of nog gaan 
vastleggen. Graag zou de stichting een groot aantal van die foto’s willen verzame-
len. Vandaar de oproep om foto’s die iets te maken hebben met dit ingrijpende 
project in de IJsselvallei in te sturen naar ruimtevoorderivier@ijsselhoeven.nl (al 
dan niet via WeTransfer of een gelijksoortig middel). De  cultuurwerkgroep van 
Stichting IJsselhoeven zal zich vervolgens, op basis van de ‘oogst’, buigen over 
de vraag wat met deze foto’s gedaan kan worden (tentoonstelling, boekwerkje, 
online publiceren of anderszins). De werkgroepleden zijn heel benieuwd naar 
de resultaten. 

Paasmiddag Zonnebloem en ouderensoos
DE VEchT.- De Paasmiddag die de 
mensen van de Zonnebloem Twello 
west, Terwolde/Nijbroek en de Ou-
derensoos De Vecht hadden georga-
niseerd in de zaal van café restaurant 
De Groot trok dit jaar wel heel veel be-
langstelling. Voorzitster Rieky Bouw-
meester van de Zonnebloem kon aan 
een grote schare cliënten een afwisse-
lend programma aanbieden, verzorgd 
door Hans Vesterik uit Rheden met 
een nostalgisch programma met songs 
en nummers die ooit populair waren 
en kennelijk, gezien de reacties van 
het publiek, nog helemaal actueel in 
het collectieve geheugen waren opge-
slagen. De artiest, die levenslang zijn 
passie, muziek maken, had uitgeoe-
fend, maar pas na zijn pensionering 
hier een nieuwe levensinvulling van 
heeft gemaakt, bleek een geboren en-
tertainer, met grote muzikale kwalitei-
ten op verschillende instrumenten.

jubilea
Het werk samen met ouderen en ge-
handicapten door de vrijwilligers van 
de Zonnebloem blijkt niet alleen blije 
gezichten bij die cliënten op te leve-
ren. Ook de vrijwilligers zelf hebben er 

duidelijk zelf ook heel veel plezier in. 
Dat straalt van de vele vrijwilligers af 
als ze met hun cliënten bezig zijn en 
komt misschien nog wel duidelijker 
naar voren in de lange periodes dat die 
vrijwilligers voor de Zonnebloem ac-
tief zijn. Joop Vermeer van het provin-
ciaal bestuur was dan ook tijdens deze 

paasviering naar De Vecht afgereisd 
om twee jubilerende vrijwilligsters in 
het zonnetje te zetten. Gerda Straat-
man en Minie Jutten kregen beiden de 
gouden speld van de Zonnebloem uit-
gereikt in verband met het vijfentwin-
tig jarig jubileum van hun werk voor 
de Zonnebloem.

Beide jubilaressen werden niet alleen geëerd met een gouden speld, zij werden ook 
ruim in de bloemen gezet, v.l.n.r. Gerda Straatman en Minie Jutten (Foto Gerrit Bosch).

Koningsfeest Nieuws

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

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

Kleedjesmarkt - Schoolstraat
Ook dit jaar biedt het Koningsfeest weer een aantrekkelijk Kinder & 
jeugdprogramma vol leuke activiteiten voor jonge en wat oudere kin-
deren. Het programma gaat op maandagmorgen 27 april om 10.00 uur 
van start met de traditionele Kleedjesmarkt op de Schoolstraat. Kinderen 
die  willen meedoen kunnen hier vanaf 09.00 uur hun standplaats inne-
men en spulletjes uitstallen. Attentie: om mee te doen heb je een plaats-
bewijs nodig. Dat kun je vanaf dinsdag 8 april om 11.00 uur voor € 2,- bij 
de Bibliotheek (Marktplein) kopen. Wees wel op tijd, want op = op!

Kinder & jeugdprogramma - Marktplein
Het verdere Kinder & jeugdprogramma van die maandag vindt plaats op 
het Marktplein. Daar worden met medewerking van Scouting Vundelaar 
en Gelre Groep Scouting allerlei activiteiten georganiseerd. Zo kun je bij 
Scouting Vundelaar brood bakken, nagels lakken, schminken en vogel-
huisjes bouwen. En bij Gelre Groep Scouting popcorn bakken, buttons 
maken en spaarpotten maken. Stichting Dorpsfeesten Twello zelf zorgt 
bovendien voor een stormbaan, een springkussen en lasergamen. Ge-
noeg te doen dus op Koningsdag in Twello!     

mailto:ruimtevoorderivier@ijsselhoeven.nl


www.WILP1250JAAR.nl

TwITTer.com/wILp1250JaarINFO@WILP1250JAAR.nl
facebook.com/wIlp1250Jaar

Dit jaar viert Wilp haar 1250- jarig bestaan. In 765 sticht-

te Lebuïnus in Wilp de eerste nederzetting. Het 1250-ja-

rig bestaan is een uniek moment in de historie van dit 

dorp, het oudste dorp van de gemeente Voorst en ver-

moedelijk ook het oudste dijkdorp in Nederland. 

WILP ...een DIJK van een DORP!

REÜNIE (OUD) WILPENAREN

WIN MET De BULLSHIT
Op 10 mei, aansluitend aan de 

laatste wedstrijd van het eerste 

elftal van SV Wilp, organiseren 

we een ‘BULLSHIT’ actie. In 

het vak waar de koe als eerste 

schijt, valt de hoofdprijs. Er zijn 

twee hoofdprijzen, gesponsord 

door restaurants Sushi by Me/

Tapamor en Bowling de Worp. 

Vanaf begin april worden de 

loten verkocht. 

KoNINGSDAG 27 APRIL
Op Koningsdag worden diverse activiteiten georgani-

seerd voor jong en oud op Tennispark de Boerehofstee. 

Er is onder andere een spelcompetitie voor teams, met 

dubbeltennis, badminton en volleybal. Geef je op met je 

team van minimaal 6 personen via 

koningsdag@wilp1250jaar.nl. Voor de kinderen is er op 

het tennispark een kleedjesmarkt! Verder is er een ten-

nisdemonstratie door eredivisiespelers. De dag wordt 

muzikaal afgesloten door de band Premium-S. 

Toegang is gratis, iedereen is van harte welkom!

www.thumbs-up.nl

 
WILP 

1250 JAAR

765 - 2015

9 en 12 APRIL 
OPERATIE CANNONSHOT HERDACHT
Op zondag 12 apRIL herdenken we 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 code-

naam Cannonshot. Door een tocht van HISTORISCHE militaire 

voer- en vaartuigen vinden langs de IJssel verschillen herden-

kingen plaats. 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 Oudheidkundige Kring Voorst 

in Dorpshuis. Het volledige programma van 9 en 12 april kunt u 

vinden op onze website, www.wilp1250jaar.nl 

De bevrijding van Wilp

Tijdens het weekend van het ‘Wilps Volksfeest’ wordt er vrijdag 5 JUNI 
2015 een reünie gehouden voor (oud) Wilpenaren. Een unieke kans om 

bij te praten met oude klasgenoten, vrienden, buren en met een bijzon-

der optreden van Vals Plat. De reünie wordt gehouden in de feesttent 

van het Wilps Volksfeest aan de Sleedoorn in Wilp. Meld je snel aan via 

reunie@wilp1250jaar.nl of kijk op onze website voor meer informatie!

SPONSOR

het vak waar de koe als eerste 

schijt, valt de hoofdprijs. Er zijn 

twee hoofdprijzen, gesponsord 

door restaurants Sushi by Me/

Tapamor en Bowling de Worp. 

Middeleeuwse kerkdienst 15 maart
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Posterenk viert 70 jaar bevrijding 
en herdenking
POSTERENK.- Zeventig jaar geleden werd Pos-
terenk op vrijdag 13 april 1945 bevrijdt door 
de Canadezen. Dat wil het comité Posterenkse 
Bevrijding niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
De kinderen uit Posterenk en omgeving die 
veelal naar de St. Martinusschool in Bussloo 
gaan, zijn inmiddels naar het informatiecen-
trum en de Canadese begraafplaats in Holten 
geweest. Op de facebook pagina “Bevrijdings-
feest Posterenk” kunt u alle activiteiten volgen.  
De ceremonie van de herdenking bij de Wilper-
molen in Posterenk op maandag 13 april start 
om 19.00 uur met een optreden van Brassband 
Crescendo. Er is gelegenheid om een krans en 
of bloemen te leggen bij de gedenksteen in de 
molen. Ook zullen er een aantal oude militaire 
voertuigen te bewonderen zijn.  Na de ceremo-
nie is er gelegenheid om nog even na te praten 
en te luisteren naar de muziek van Crescendo. 

bevrijdingsfeest
Op vrijdag 8 mei 2015 begint om 18.00 uur het 

bevrijdingsfeest met aanwezigheid van Cana-
dese veteranen. De Voorster burgemeester Jos 
Penninx zal de veteranen verwelkomen en 
een toespraak houden. In samenwerking met 
de Royal Canadian Legion Branch 005 zal de 
RCMP-Pipes and Drums (45 leden) uit Canada 
een groots optreden verzorgen. Ook dan zullen 
er een aantal oud militaire voertuigen staan 
te pronken. Er zal op 8 mei ook een expositie 
zijn van de oude foto`s, verhalen en materialen 
over de oorlogsjaren en bevrijding van Poste-
renk. De kinderen van de St. Martinusschool in 
Bussloo starten op 13 april met een project over 
de oorlogsjaren en zullen ook meewerken aan 
deze tentoonstelling die in de Wilpermolen 
plaatsvindt. Het comité Bevrijding Posterenk 
nodigt u allen en in het bijzonder oud Poste-
renkers uit, om naar deze herdenking en bevrij-
ding bij de molen in Posterenk te komen. Maar 
natuurlijk ook de gezinnen en kinderen uit de 
omgeving. Meer informatie is te verkrijgen bij 
Anita Huisman, (0571) 26 12 03. 

Grote rekendag 
VOORST.- Op woensdag 25 maart werd ook op 
obs de Wiekslag de Grote Rekendag gehouden. 
Het thema van deze dag was “Meetkunde en 
kunst”. De ochtend begon om 8.30 uur op het 
schoolplein met een gezamenlijke opening. 
De verschillende groepen  maakten een levend 
meetkundekunstwerk. Groep 1 en 2 deden dat 
door het vormen van een cirkel, groep 3 en 4 
creëerden een bloem. Groep 5 en 6 vormden 
met hun lichamen de tekst: wij houden van re-
kenen met een hart. Groep 7 en 8 hielden bor-
den boven hun hoofd die samen de Voorster 
vlag vormden. Bij het tegelijkertijd omdraaien 
van de borden werd dat de Nederlandse vlag. 
Daarna gingen de verschillende groepen naar 
hun eigen klas waarin ze verschillende acti-
viteiten ondernamen. Groep 1 en 2 maakten 
patronen en moesten doordenken. Ook gingen 
ze experimenteren met spiegelen. Groep 3 en 4 
hielden zich bezig met keerkunst. Groep 5 en 
6 maakten patronen. Het ging om twee soorten 
patronen, patronen die ontstaan door spiege-
len en figuren die passen in een vlakvulling. 
In groep 7 en 8 stond het zien van perspectief 
in de ruimte en het tekenen in perspectief cen-
traal. De ochtend werd afgesloten met  een ten-
toonstelling van de gemaakte kunstwerken, die 
door de ouders bekeken werden.

Groep 3 en 4 stapelden o.a. blokjes in een 
vierkant met vlakverdeling. Beide helften 

moesten elkaars spiegelbeeld zijn.

Ledenvergadering 
Oranjevereniging 
KLaRENbEEK.- De afgelopen jaarlijkse ledenvergadering van de Oranje Vereniging Klaren-
beek vond plaats bij Restaurant Pijnappel. Met een grotere opkomst dan vorig jaar was deze 
ledenvergadering geslaagd te noemen. 

Nadat er teruggekeken was op de activiteiten in 
2014 en er een vooruitblik gegeven werd voor de 
evenementen in 2015, was het tijd om afscheid 
te nemen van een aantal trouwe bestuurs- en 
commissieleden. Allereerst gaf Leon Brekel-
mans aan af te treden als voorzitter en zich niet 
herkiesbaar te stellen, aangezien hij deze func-
tie niet meer kan combineren met zijn andere 
drukke werkzaamheden. Hij vindt dit erg jam-
mer en heeft dan ook aangegeven te blijven tot 
er een opvolger is gevonden. Bent u geïnteres-
seerd in de functie van voorzitter bij de OVK? 
Neem dan even contact op. Marco Poll stopt na 

tien jaar met zijn rol als penningmeester. Dennis 
Nieuwenhuis zal zijn functie overnemen. Ook 
Henk Konijnenberg verlaat na 30 jaar trouwe 
dienst het OVK-bestuur. Bij de diverse commis-
sies moest er ook afscheid genomen worden van 
een aantal personen. Zo verlaten Lau Kleverwal, 
Anja Reuvekamp en Judy Kleverwal het kinder-
comité en stopt Rineke van Winden met haar 
taken binnen de barcommissie. Tot slot werd er 
ook afscheid genomen van Diny en Louis Kolk-
man, die vele jaren de verantwoordelijkheid 
hebben gehad over de kassa-units. Allen worden 
hartelijk bedankt voor de jarenlange inzet! 

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

Meer foto's en occasions op: 
WWW.WEIJERS.NL 

2e Paasdag geopend 
van 11.00-16.00 uur

Audi A6 Avant 2.0 TFSi Business

Bouwjaar 2011

Automaat, Zeer complete auto 
met o.a. Kleurennavigatie, 

Leder, Climate control, 
Xenon verlichting, 

18”Lichtmetaal 

 Nú € 23.900,00

VW Polo 1.4 Highline

Bouwjaar 2010

39.000 km! Airco, Navigatie, 
18” Lichtmetaal, Bluetooth, 
Multimedia, Sportstoelen, 

Boordcomputer

 Nú € 12.450,00

VW Golf PLUS 1.6 Sportline 

Bouwjaar 2007

Automaat, slechts 78.000 km. 
Climate control, navigatie, 

Parkeersensoren, 
cruise-control, hoge instap

 Nú € 11.850,00

Mini Clubman Cooper Pepper 122 PK

Bouwjaar 2010

53.000 km. airco, cruise control, 
Elektrische ramen, 

Navigatie, 17”Lichtmetaal, 
Boordcomputer, Bluetooth carkit

 Nú € 13.900,00

BMW 1-serie 118i Sport business 170 pk

Bouwjaar 2012

24.000 km, Groot Navigatie, 
17” Lichtmetaal, Sportstoelen, 

adaptief, Onderstel, 
Bluetooth, Multimedia, 

Unieke Wit Parelmoer lak.

 Nú € 23.945,00

Peugeot 206 1.4 5drs Generation

Bouwjaar 2008

124.000 km, Airco, Cruise Control, 
Sportstoelen, Mistlampen voor 

D-riem recentelijk vervangen! 

 Nú € 5.940,00

Paaseieren zoeken 
op Bussloo
bUSSLOO.- Ook de Paashaas komt op bezoek tijdens de activiteiten op eerste paasdag bij het Out-
doorcentrum Bussloo en kiosk De Withagen. Alle kinderen in de leeftijdscategorie t/m 10 jaar zijn 
van harte welkom paaseieren te komen zoeken. Voor ieder kind is er een cadeautje. De kinderen 
kunnen zelf plastic schepjes meenemen of er één bij de Paashaas kopen. Outdoorcentrum Bussloo 
organiseert verder een aantal leuke activiteiten.  Zo kunnen de bezoekers onder andere aan een 
knutseltafel ‘hazen’ maskers maken. Hopelijk is het prachtig weer zodat de kinderen gebruik kun-
nen maken van de aanwezige speeltoestellen en heerlijk kunnen pootje baden. Voor de overige ac-
tiviteiten zie het laatste nieuws op website www.outdoorcentrumbussloo.nl. De activiteiten vinden 
plaats nabij ingang 1 van recreatiegebied Bussloo, bij de horecagelegenheid van Outdoorcentrum 
Bussloo. Het evenement is gratis te bezoeken en begint om 11.00 tot 16.00 uur. Alleen voor het 
parkeren wordt een vergoeding van € 4,00 per auto gevraagd.



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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

 Raadsvergadering 30 maart 2015

Op maandag 30 maart 2015 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze verga-
dering is af te luisteren op www.voorst.nl, via “gemeenteraad” naar “vergaderstukken gemeente-
raad” naar “audioverslagen”. 
De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen op dezelfde pagina van de website van de gemeente. 

 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:
13 april 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken  gemeentehuis Twello
11 mei 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
27 mei 19.30 uur Auditcommissie fractie-ingang gemeentehuis Twello
De geplande inspreekavond van 15 april 2015 over bestemmingsplan Grote Wetering, 
Klarenbeek, wordt uitgesteld. Nadere berichtgeving volgt z.s.m.

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

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

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

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

afval informatie
 3 april inzameling Klein Chemisch Afval

Op vrijdag 3 april wordt Klein Chemisch Afval (KCA) , frituurvet, 
energiezuinige lampen, wit- en bruingoed ingezameld. De KCA-
inzameling is elke eerste vrijdag van de maand tussen 15.00 uur 
en 18.00 uur bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello. 
www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval/

 Afvalinzameling rond de paasdagen 

Gebied 1 groene container, gebied 5 PMD
De inzameling van 2e Paasdag maandag 6 april is verplaatst naar 
vrijdag 10 april 2015. 

Check de actuele afvalkalender en uw persoonlijke digitale afval-
wijzer op www.voorst.nl

 Extra container aanvragen

Inwoners die behoefte hebben aan een extra grijze of groene 
container kunnen deze telefonisch aanvragen bij de gemeente 
(0571) 27 93 58. Een extra container kost jaarlijks € 69,-. De 
ledigingen van de container met restafval (grijs) kosten € 4,50 
per keer. 

Bel ons vóórdat u schriftelijk bezwaar maakt

Is uw WOZ-waarde te hoog? Neem dan altijd telefonisch contact op 
met de gemeente, dit scheelt u tijd en onnodige kosten.
Verschillende 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 kosten. 
Als blijkt dat de gemeente een fout gemaakt heeft bij het vaststellen 
van de WOZ-waarde of bij het opleggen van de aanslag dan past de 
gemeente dit graag voor u aan, zonder kosten uiteraard. 
Telefoon (0571) 27 99 11 

vergadering CMO 
Datum:  dinsdag 14 april 2015
Tijd:  19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats:  raadszaal gemeentehuis te Twello

De vergadering is openbaar. 

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

Nieuw: Verbeterdebuurt

Inwoners van de gemeente Voorst die kapotte lantaarnpalen, 
scheefl iggende stoeptegels en dergelijke signaleren kunnen deze 
meldingen digitaal doorgeven aan de gemeente. Op www.voorst.nl 
melden inwoners deze signaleringen via Melding openbare ruimte. 
De melding wordt dan geplaatst in een kaart van Verbeterdebuurt.
nl. Daarnaast is het mogelijk om de mobiele app van Verbeterde-
buurt te downloaden op de smartphone, zodat de melding direct 
ter plaatse verstuurd kan worden. 

Simpel en snel
Het digitaal doorgeven van een melding openbare ruimte werkt 
simpel en snel. Verbeterdebuurt stuurt de meldingen direct door 
naar de gemeente. Als inwoner kun je automatisch op de hoogte 
blijven van alle meldingen in jouw buurt en het is ook mogelijk om 
te reageren op meldingen. Inwoners kunnen op deze manier ook 
digitaal ideeën aandragen en zelf hiervoor draagvlak creëren om de 
buurt te verbeteren.

Samen zorgen voor een goede leefomgeving
Inwoners signaleren vaak eerder een probleem dan de gemeente. 
Door dit probleem direct aan de gemeente te melden kan de ge-
meente voor een snelle oplossing zorgen.
Voor meer informatie:  www.voorst.nl

Inloopavond De Brede School, De Fliert

Op dinsdag 14 april 2015 is in 
basisschool De Hietweide een in-
loopavond over De Brede School, 
De Fliert. U bent van harte wel-
kom tussen 19.30 uur en 21.30 
uur om het ontwerpbestem-
mingsplan te bekijken. Er is ook 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen. 

Ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage
Op de locatie Sweelinckstraat 43 
wordt De Brede School, De Fliert 

gerealiseerd. In dit nieuwe ge-
bouw komen De Kleine Wereld, 
De Hietweide, De Oase, buiten-
schoolse opvang De Kajuit en 
een peuterspeelzaal. Daarnaast 
wordt planologisch de mogelijk-
heid geboden om een kinder-
dagopvang op de locatie te re-
aliseren. Op dit moment is hier 
echter nog geen concrete partij 
voor. Het ontwerpbestemmings-
plan ligt tot en met 22 april 2015 
ter inzage op www.voorst.nl en 
in het gemeentehuis.  

Openingstijden rond het paasweekend

Het gemeentehuis, de studiezaal van het gemeentearchief, de ge-
meentewerf en Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus zijn 
op Goede Vrijdag 3 april en 1e Paasdag maandag 6 april de gehele 
dag gesloten. Het Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus 
is daarnaast ook op donderdag 2 april de gehele dag gesloten.
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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

bekendmakingen
Week 14: 01-04-2015

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 be-
sluit aan de aanvrager. 

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

heeft, kan tevens een verzoek tot 
een voorlopige voorziening wor-
den gericht aan: de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Gel-
derland, afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 Op woensdag 8 april 2015 vindt 
er een vergadering van de wel-

standscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst met 
de te behandelen bouwplannen 
worden bekend gemaakt op www.
voorst.nl . U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Conform artikel 12 van de 

Woningwet is deze vergadering 
openbaar.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, telefoonnummer (0571) 27 
99 11. 

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening
Avervoordseweg 32 in De Vecht Actiemarkt 9 mei 2015 van 9.00 uur tot 17.00 uur Vergunning verleend* Z-15-01207_2015-15264
Oude Ziele 3 in Twello Paasvuur op 5 april 2015 vanaf 21.00 uur Ontheffi  ng verleend* Z-15-01195_2015-15099
Evenementenvergunning
Knibbelallee 3 in Wilp 100 van Pampus op 17 april 2015 van 20.30 uur tot 1.00 uur; 18 april 2015 van 20.30 

uur tot 1.00 uur en 19 april 2015 van 12.00 uur tot 20.00 uur
Vergunning verleend* Z-15-00864_2015-15348

Molenallee 12 in Posterenk Bevrijdings- en Posterenksche feesten op 13 april 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur, 8 
mei 2015 van 20.00 uur tot 23.00 uur, 9 mei 2015 van 21.00 uur tot 1.00 uur en 10 
mei 2015 van 13.00 uur tot 19.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-00760_2015-14650

Mr. Dr. Chris Soumokilplein en 
Schaepmanstraat in Twello

Herdenkingsdag met feestavond en motorentoertocht, genaamd PRO 2015 Vergunning verleend* Z-15-00535_2015-15962

Milieumelding
de Zanden 11D in Teuge Vergroten van bergruimte Melding ontvangen Z-MELD840-2015-000114
Meermuidenseweg 23 in Twello Vervangen bestaand gasdistrictstation Melding ontvangen Z-MELD840-2015-000139
Molenallee 50 in Wilp Melding Mobiel breken Melding ontvangen Z-MELD840-2015-000101
Omgevingsvergunning
Benedenste Kruisweg 13 in Nijbroek Vergroten bedrijfsruimte Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-006
Beukelaarsweg 5 in Teuge Aanleggen vijver Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-227
Binnenweg 31 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* (revisie) Z-HZ_WABO-2014-607
Bottenhoekseweg 9 in Teuge Ambtshalve intrekken omgevingsvergunning (OBM) Vergunning is ingetrokken Z-HZ_INT-2015-000011
H.W. Iordensweg 122 in Wilp Bouwen serre/veranda Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-226
Haverkampsweg 5 in Terwolde Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-092
Middendijk 17 in Nijbroek Aanvraag OBM + melding Activiteitenbesluit wijziging veehouderij Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-223
Molenallee 9 in Wilp Verbouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-069
Molenweg (kad. NBK02 D 2500) 
t.h.v. nr. 2 in Terwolde

Kappen leilinde Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-132

Rijksstraatweg 145 in Twello Verhuren bedrijfswoning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-129
Rijksstraatweg 74 in Wilp Kappen rode sierkers (in de aanvraag is de boom als rode beuk 

benoemd, dit is onjuist het is een rode sierkers)
Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-168

Stobbenakker 4 in Twello Bouwen woning met bijgebouw Vergunning verleend* (revisie) Z-HZ_WABO-2014-304
Twelloseweg 51 Terwolde Verzoek tot intrekking omgevingsvergunning (veehouderij) Vergunning is ingetrokken Z-HZ_INT-2014-001613
Vaassenseweg 45 in Nijbroek Vergroten woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-237
Veenhuisweg 53 in Twello Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-232
Vloeddijk 3 in Nijbroek Verbouwen van opslagruimte/berging  tot rundveestal Vergunning verleend* (revisie) Z-HZ_WABO-2014-364
Voordersteeg 5 in Twello Kappen populier Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-182
Wellenbergweg 3 in Voorst Vergroten kolk Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-207
Weteringserf 28 in Terwolde Kappen vier knotwilgen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-174
Withagenweg 40B in Wilp Plaatsen mast Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-115
Witte de Withstraat 41 in Twello Vergroten woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-081
Sloopmelding
Bekendijk 16A in Terwolde Gedeeltelijk slopen woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-217
Molenstraat 12 in Twello Gedeeltelijk slopen supermarkt Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-233
Parkelerweg 28 in Twello Slopen schuurtje Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-221
Rijksstraatweg 51 in Wilp Slopen dak woning Melding beoordeeld Z-HZ_SLM-2015-219
Tijdelijke verkeersmaatregel
Knibbelallee in Wilp Eénrichtingsweg op 17 april 2015 en 18 april 2015 van 20.30 uur tot 1.00 uur; 

- Knibbelallee (vanaf de Molenallee tot aan de Soerhuislaan);
Eénzijdig parkeerverbod op 17 april 2015 en 18 april 2015 van 20.30 uur tot 1.00 uur; 
- Zuid-West zijde van de Knibbelallee

Besluit genomen* Z-15-00864_2015-15348

Molenallee in Wilp Afsluiten voor doorgaand verkeer op 13 april 2015 van 19.00 uur tot 21.00 uur, 8 mei 
2015 van 20.00 uur tot 23.00 uur en 10 mei 2015 van 13.00 uur tot 19.00 uur: 
Molenallee, vanaf de kruising Enkweg/H.W. Iordensweg tot aan het begin van de bebou-
wde kom (Knibbelallee)

Besluit genomen* Z-15-00760_2015-14650

Mr. Dr. Chris Soumokilplein, 
Schaepmanstraat en 
Van Hogendorpstraat in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 11 april 2015 van 11.00 uur tot 15.00 uur;
- Schaepmanstraat
- Mr. Dr. Chris Soumokilplein
Tweezijdig parkeerverbod op 11 april 2015 van 11.00 uur tot 15.00 uur;
- Troelstralaan, vanaf de H.W. Iordensweg tot de Thorbeckelaan
- Van Hogendorpstraat, tussen de Schaepman-straat en de Troelstralaan

Besluit genomen* Z-15-00535_2015-15962



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



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

 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!

BABA



beurs

zaterda
van 10.00 -

E-BIKE

SPORTHAL J

GRATIS TESTEN, ALLE GROT
GAZELLE, BATAVUS, SPARTA

OPRUI
OVERJA

DEMOMO

KORT
TOT W

€60

SPARTA PICK UP
nu GRATIS Mand t.w.v. 49,95*

KOGA E-DELUXE
nu met 3 jaar X-Garantie*

De VICTORIA 7.7. combineert de zeer 
betrouwbare Bosch middenmotor met het traploos 
schakelsysteem van Nuvinci. 

2099,00

2499,00

ww w.koga.com

nu voor GRATIS
route.nl boek
voor iedere bezoeker

T.W.V. €9.95

OP=OP

3129 ,00
vanaf

1347,00
vanaf 

*

*

*
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ag 4 april
- 15.00 uur

JACHTLUST

TE MERKEN ZIJN AANWEZIG 
, KOGA, VICTORIA EN ECOMO

1999,00
vanaf

GAZELLE CADIZ HF
nu met GRATIS verzekering*IMING 

ARIG + 
ODELLEN

TING 
WEL 

00,-

SPARTA SUPPORT PLUS
nu met GRATIS verzekering*

BATAVUS MONT BLANC

159,00
t.w.v.GRATIS* 

3 jaar 

X-Garantie

*

*

1899,00
vanaf

*

* Vraag naar de actie voorwaarden

Bij aankoop van 
2 fietsen

GRATIS 
fietsendrager

T.W.V. €379.00



bij de Twello Centrum Ondernemers

Goede vrijdag 3 april 
zijn de winkels open tot 18.00 uur 
en supermarkten tot 19.00 uur

Veel

Twello Centrum Gratis parkerenP

paasvoordeel

van de acties en

aanbiedingen
Prof iteer
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Café Titus gaat voorronde houden 
van de Voice of Holland
TWELLO.- Op vrijdag 10 april wordt in Café TITUS een voorronde gehou-
den van de Voice of Holland 2015! Deze avond wordt het café en de zaal om-
getoverd tot een waar podium voor talent! Voor iedereen die enigszins kan 
zingen en met zijn/haar talent landelijke bekendheid wil krijgen , is dit een 
unieke kans.  Deze avond is een team van de Voice aanwezig die de zangkun-
sten gaan beoordelen en mogelijk kun je hiermee naar de voorronde van de 
Voice in de studio. Deelname is voor iedereen gratis. De kandidaten hoeven 
zich niet vooraf aan te melden maar kunnen dit wel doen wanneer ze een 
bepaald nummer ten gehore willen brengen. De uitvoering wordt gedaan in 
een karaokeversie met licht en geluid. Je hoeft dus zelf niets mee te nemen. 
Voor meer informatie zie www.cafetitus.nl of mail naar info@cafetitus.nl 

cursus hardlopen gaat weer van start!
Op dinsdag 14 april gaat de cursus van start in Apeldoorn en Twello. Ieder-
een die eens kennis wil maken met de moeder der sporten en wil gaan genie-
ten van deze heerlijke buitensport, kan meedoen! Ongeacht of je ooit gesport 
hebt, ongeacht gewicht of leeftijd. Na 16 trainingen kun je minimaal 30 mi-
nuten achtereen hardlopen! In de cursus leert Titus loopsport de deelnemers 
de juiste looptechniek aan, de goede ademhaling en vooral het plezier in het 
hardlopen! Deelname kan door je op te geven via www.titusloopsport.nl . 

Gratis proefles bij de Lentefair 
Op zondag 12 april kan men gratis een proefles volgen tijdens de Lentefair 
die bij het Hof van Bussloo gehouden wordt. De starttijden  van de proef-
lessen zijn 12.30 uur en 14.30 uur. Opgeven hoeft niet. Je kunt gewoon op 
een van de tijdstippen komen bij het Hof van Bussloo, Breuninkhofweg 7 te 
Bussloo.    

‘Gemeente Voorst’ thema van 
fototentoonstelling Kunstkring Voorst 
TWELLO.- Een bijzondere tentoon-
stelling noemde voorzitter joop de 
Leeuw de expositie van fotografen 
van de Kunstkring Voorst, die afge-
lopen zaterdag werd geopend. En dat 
is zeker niet overdreven. alle foto’s 
zijn, voor de bezoeker meestal vrijwel 
direct herkenbaar, maar soms ook 
abstract, binnen de grenzen van de 
Gemeente Voorst genomen. Vier jaar 
geleden werd de fotoclub opgericht. 

Ivonne Koers en Marjolein Sijbrand 
tonen prachtige sfeerfoto’s, genomen 
in het ochtendgloren in Terwolde. 
Bomen en takken die zich aftekenen 
tegen de eerste, aarzelende zonnestra-
len. Inspiratie is veelal uit de natuur 
in de gemeente gehaald, dreigende 
en rustige luchten, bomen en water, 
maar ook uit gebouwen en kerkinteri-
eurs. Joop van der Velde heeft prach-
tige beelden van een opkomende zon 
vastgelegd en de berijpte uiterwaar-
den in Wilp geven een sprookjesach-
tige, dromerige sfeer weer.  Mensen en 
beweging zijn vrijwel geen element in 
de tentoongestelde foto’s en hebben 
een ondergeschikte rol, met uitzon-
dering van Joop de Leeuw: Hij heeft 
een kleurrijk moment van de Nieuw-
jaarsduik op Bussloo vereeuwigd met 
een horde rennende, koulijdende en-
thousiastelingen.. Wido Derks heeft 
impressies van het klompenfeest inge-
bracht en op ontroerende wijze in het 
kapelletje van de Martinuskerk een 
foto gemaakt van het Mariabeeld, met 
liefde beschilderd door Herman Beek-
man, een opmerkelijke man, die op 
hoge leeftijd onverminderd creatief en 
leergierig is. De indrukwekkende por-

tretten van kinderen uit de gemeente 
Voorst zijn van Marieke van Dulmen 
en Gerrit Bosch houdt het bij sfeervol 
zwart/wit met decente kleuraccenten. 
Daarmee gaat hij terug naar de essentie 
en probeert het minimale naar boven 
te halen. De foto’s van Riet Oldenboom 
zijn door technische snufjes zoals 
lange sluitertijden geabstraheerd. Het 
zijn reflecties van bomen in het water 
bij de dijk van Wilp en op Bussloo en 
de kleuren vloeien in elkaar over. De 
kettingfoto is van een geheel andere 
orde en staat los van de foto’s binnen 
de gemeentegrenzen. Het principe is, 
zich te laten inspireren door de foto 

van een voorganger en dan weer door 
te geven aan een ander. 
Het zou Joop de Leeuw niet zijn, als hij 
geen geintje had verweven. Er hangt 
een grappige foto van in plakjes gesne-
den champignons, geflankeerd door 
een prachtige impressie met Schotse 
Hooglanders in de ochtendmist. Zijn 
commentaar: Champignons al gesne-
den, het vlees nog niet. Typisch Joop! 
Het station in Twello is, bezien van-
uit verschillende invalshoeken, gefo-
tografeerd en er zijn impressies van 
het Klompenfeest. Opvallend is de 
foto van het kerkinterieur van de kerk 
in Nijbroek van Marjolein Sijbrand. 

Marjolein Sijbrand: “De omlijsting heb ik ooit op een 
brocante op de kop getikt”. 

Treffend geaccentueerd door een lijst 
in de vorm van een gotisch glas-in-
loodraam, dat ze ooit op een brocante 
op de kop heeft getikt en dat nu het 
geheel sereniteit laat uitstralen. 
En natuurlijk is ook Jacqueline Mida-
vaine vertegenwoordigd met indruk-
wekkende luchtfoto’s, waarin ze de 
geschiedenis heeft vastgelegd. Haar fo-
to’s vertellen de onverbloemde waar-
heid: niets verpakt, alles in zijn ware 
gedaante. Intrigerend door de inhe-
rente dramatiek. Dat geeft haar werken 
spanning, want de geschiedenis zie je 

erin terug. Zo ook een luchtfoto vanaf 
1000 voet genomen, dat op confronte-
rende wijze de hoge waterstand op de 
Wilpse Klei van 1995 weergeeft. Een 
historische foto met alle boerderijen 
die er ooit hebben gestaan. Ter herden-
king van het hoge water en de bevrij-
ding heeft Jacqueline een indrukwek-
kende kalender uitgegeven, die in de 
Kunstkring voor 5.00 euro te koop is. 
Opnieuw is deze tentoonstelling een 
kleurvolle, contrastrijke en trefzekere 
dialoog tussen alle deelnemende en 
passievolle kunstenaars. 

VAN GHENTSTRAAT 10 
TWELLO 

TEL. (0571) 27 47 31

Eierkoker
Roestvrij staal met zwart
350 Watt
Voor 7 eieren
Slaat automatisch af met zoemtoon
2 jaar garantie

7,50 
12,99 NU

AKTIEKNALLER

Voor het lekkerste 
paasontbijt

Ron en Jolanda Sterkenburg | Dorpsstraat 30, Twello, | Tel. (0571) 27 01 20

Wij hebben alles 
voor een lekker

Paasweekend

profiteer van veel
paasvoordeel bij de Twello Centrum Ondernemers

en supermarkten tot 19.00 uur
Twello Centrum

Beide paasdagen 
zijn we geopend

dorpsstraat 23 - twello

http://www.cafetitus.nl
mailto:info@cafetitus.nl
http://www.titusloopsport.nl
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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! 

Drukbezocht presentatie platenboek 
Gaby Bovelander
KLaRENbEEK.- Gaby bovelander presenteerde afgelopen zondagmid-
dag haar platenboek over haar oorlogsherinneringen van Kamp banjoe 
biroe 10. De drukbezochte presentatie vond plaats op Landgoed Kla-
renbeek en wel in de unieke en vooral sfeervolle Galerie bij Krepel. 

Galeriehouder Rikie Krepel opende 
deze bijzondere middag. Het Em-
samble Unique raakte menig gevoe-
lige snaar tijdens de beide muzikale 
omlijstingen. De heer Jan Jansen 
Gration, een studiegenoot van Gaby 
op de Academie voor Beeldende 
Kunsten (1948-1953) had de eer 
het platenboek te presenteren. Hij 
memoreerde onder andere dat nu 
niet de Japanners de baas zijn, maar 
de kunstenares Gaby die met haar 
diepste herinneringen nu de ver-
beelding aan de macht brengt. “Dit 
moet een enorme bevrijding voor 
Gaby zijn geweest.” Eervol mocht 

de heer Jansen Gration de officiële 
daad verrichten, door het gespannen 
lint door te knippen. Aansluitend 
konden de aanwezigen Gaby’s pla-
tenboek bestellen. Ondertussen kon 
men gezellig napraten en genieten 
van ‘drinks & bites’, waaronder ook 
uit eigen keuken. 

Gaby Bovelander
Kort na de opening van Galerie Bij 
Krepel in 2006 nam Gaby contact op 
met Rikie Krepel wat resulteerde dat 
de bevlogen en gedreven Gaby, als 
vierde exposant in 2007 haar magi-
sche realisme en abstracte werken 

en die van de door haar geïnspireer-
de en stimulerende cursisten mocht 
exposeren. In 2011 werd Gaby’s 
80-jarig verjaardag in de galerie ge-
vierd. 
Schilderen lukt Gaby nu niet meer, 
maar de typisch doorzettende Gaby 
vond een nieuwe uitdaging, een 
vooruitstrevende vrouw wel te ver-
staan, want nu maakt zij haar kunst-
werken achter de computer en laat 
zij de muis alles voor haar uitvoe-
ren. Ja, Gaby is een bewonderings-
waardige vrouw te noemen. 
Haar gevangenschap, tot de bevrij-
ding op 15 augustus 1945, samen 
met haar moeder, in het Japanse in-
terneringskamp Banjoe Biroe 10 bij 
Semarang op Java heeft ook aan haar 
gevreten. Zij moest bijvoorbeeld 
zware poeptonnen legen in de rivier 

en dat is dan ook geen wonder dat 
zij nu een versleten heup heeft en 
rolstoel-gebonden is. Desondanks 
heeft Gaby geen haatgevoelens en 
is er ook weer wat licht in sommige 
afbeeldingen te zien. Al met al een 

vrouw, die blijkt te beschikken over 
een enorme veerkracht en jong en 
oud weet te inspireren. 
Nu was voor haar de tijd aangebro-
ken om haar werken, aangaande die 
moeilijke periode over haar leven te 
bundelen in haar platenboek, ‘Oor-

logsherinneringen Kamp Banjoe Biroe 10’. 
“Leven met het gevoel van heimwee naar gisteren 
en morgen in het weten van vandaag, met de abso-
lute zekerheid dat ik met jou zit te praten.”, dat is de 
filosofie van Gaby Bovelander. 
“Eindelijk is het me gelukt op de computer iets weer 
te geven over hetgeen ons overkwam tijdens de 3,5 
jaar gevangenschap.”, aldus Gaby Bovelander.
Er zijn twee formaten platenboeken te bestellen. 
De kleine kost EUR 24,50 en het grootte EUR 60,00 
euro. U kunt deze bestellen bij Henk van Kampen, 
e-mail: henkvankampen@telfort.nl
In Galerie Bij Krepel zijn drie beelden te zien uit het 
platenboek. Deze beelden zijn op aluminium platen 
geprint (75x50cm) en kosten EUR 525,00 per stuk. 
Er zullen van iedere afbeelding slechts vijf afdruk-
ken gemaakt worden. Informatie over deze unieke 
exemplaren bij www.landgoedklarenbeek.nl. Ook 
zijn er foto’s en kaarten te koop. 

Gaby Bovelander zittend achter de tafel tijdens het bestellen 
van haar platenboeken.

Ruimhartige 
openbaring 
openstelling donjon
Annegreet van Bergen meent in het Voorster 
Nieuws van 25 maart Barones van Lynden te 
moeten knijpen. De aanleiding een Stentor ar-
tikel van 9 maart over de aanvang consolideren 
van de ruïne. 
Het verwijt, de adellijke dame zou wellicht een 
gespeelde bereidwilligheid hebben getoond 
om verder verval van de Donjon te voorkomen. 
Een vileine opmerking en ze durft zelfs te be-
weren dat Barones van Lynden naar de blote 
oogarts moet. 
Wonende op Huize de Pol zijn de talrijke Ja-
panners om bevreesde privacy redenen niet 
waarneembaar. Bedoelt Annegreet hiermee dat 
Donjon niet bij het Landgoed De Poll hoort? 
Sinds de prioriteitenlijst van 2001 heeft Ba-
rones van Lynden dwarsgelegen om weer en 
wind vrij spel te geven. 
Is er hier nu sprake van dedain denken ook 
wel laatdunkendheid of minachtig gehe-
ten. Pas toen Barones van Lynden om ex-
ploitatie redenen de gemeente nodig had 
ging zij gedwongen overstag om coöpera-
tief te zijn. Een doorbraak Annegreet of een 
positief verwijt aan de gemeente, dat het 
doel Donjon de middelen heeft geheiligd.  
En de 2,5 miljoen komt niet uit haar buidel, 
maar dan moet je ook als adellijke dame je le-
venswijze afhankelijk aanpassen van gemeen-
schapsgeld. Ik bespeur hier een linkse visie die 
eigenaren met afgunst bekijken en het liefst 
willen uitknijpen. Gelet op uw uitspraken An-
negreet is een bezoek aan de spiegel gewenst 
om uw eigen morele zienswijze te aanschou-
wen. En ronduit benepen wenst u de Barones-
se plaats te laten nemen in de 21e eeuw.
Blijkbaar is er dan genezing mogelijk, maar ben 
van mening dat dit recept gezien uw stijl van 
onderuit schoffelen u op het lijf geschreven is. 
De steen des aanstoots is geworpen en moge 
Donjon inmiddels in de steigers u vergeven. 
Het laatste woord is aan de Baronesse staand 
in de Voorsterklei en met het blote oog de ope-
ningswensen ruimhartig zal bekijken en posi-
tief besluiten.

Marius Feenstra

mailto:henkvankampen@telfort.nl
http://www.landgoedklarenbeek.nl
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Wijnhuis Ruud Bakker  Stationsstraat 14 TWELLO

Ruud Bakker
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Ruud Bakker uw

partner voor 

elk feest!

Wijnhuis Slijterij

rood - wit - rosé
Huiswijn

6 halen
5 betalen

Werken in Voorst
Eerste Tv-opnamen 2015 Sky Regio
TEUGE.- In het kader van ‘Werken in Voorst’ stonden opnieuw de werkgevers 
in de gemeente Voorst tijdens de eerste Tv-opnamen 2015 van Sky Regio cen-
traal, die afgelopen donderdag bij Skydeck op airport Teuge zijn gemaakt. het 
thema was ‘Werkgelegenheid en Vernieuwing’.

In de eerste gespreksronde, deskundig 
en met veel charme geleid door Sas-
kia, vertellen de vertegenwoordigers 
van BBA Pompen dat het bedrijf een 
grote opdracht van de internationale 
maritieme dienstverlener Boskalis 
heeft ontvangen voor een speciale 
pompset. Samen met het Belgische 
Rental Pumps heeft de onderneming 
ook onlangs één van de meest veelei-
sende projecten uit haar geschiedenis 
afgerond. Daarbij gaat het op de leve-
ring van negen calamiteitenpompsets, 
die garant moeten staan voor extra 
veiligheid in de grote kerncentrale van 
Fukushima. 
Patricia van Walstijn laat weten dat 
Thermen Bussloo voor de derde 
keer in de prijzen is gevallen en op 
16 maart de Awarduitreiking van de 
Nationale Wellnessverkiezing heeft 
plaatsgehad. Op basis van de beoorde-
ling van bezoekers won Thermen Bus-
sloo met een 8.8 van alle andere grote 
wellnesscentra in Nederland. Patricia 
wijst op het Banyan Centre, waar zij 
zelf onder andere bezoekers laat ken-
nismaken met actieve en inspirerende 
workshops over Qigong, de ‘Yoga uit 
China’. De kracht in het lichaam en 
rust in het hoofd staan hierbij centraal. 
“Kwaliteit staat bij ons hoog in het 
vaandel”, benadrukt ze, “en wij gaan 
door met innoveren!”
René van Fidene informeert de toe-
schouwers over de SocialMediaAvond 
op 29 april in het gemeentehuis met 
als doel het delen van kennis. Het is 
volgens hem van groot belang aan te 
geven dat ondernemers in Voorst de 
kansen zien van SocialMedia en deze 
ook benutten. Meer bekendheid, nieu-

Strijden voor mensenrechten in Indonesië

Molukkers herdenken 
Soumokil 
TWELLO.- “Ik zal de halmen niet meer zien, noch binden ooit de volle 
schoven, maar doe mij in den oogst geloven waarvoor ik dien…” (a. 
Roland holst). Dit was de reactie van mr. dr. christiaan, Robbert, Ste-
ven Soumokil, van 1950-1966 president van de Republiek der Zuid-
Molukken (RMS) toen hij door de militaire rechtbank van Indonesië ter 
dood werd veroordeeld. President Soumokil is op 12 april 1966 onder 
het bewind van Soeharto geëxecuteerd door een vuurpeloton. hij wordt 
gezien als meer dan het symbool van de Molukse strijd naar gerechtig-
heid. In zijn persoon herdenkt de Molukse gemeenschap in Nederland 
allen die in de strijd voor een vrije Zuid-Molukse republiek zijn geval-
len.

De herdenkingsbijeenkomst vindt op 
zaterdag 11 april plaats bij en in het 
gebouw van de Molukse stichting 
Lawa Mena aan de H.W Iordensweg 
en is samen met de Peringatan Ride 
Out (PRO) 2015 georganiseerd. Met 
een ceremoniële vlaghijsing wordt 
aandacht gevraagd voor de executie 
van Soumokil door de Indonesische 
overheid, in het bijzonder voor het 
feit dat zijn begraafplaats nog steeds 
niet door Indonesië bekend is ge-
maakt. Mevrouw Njonja Soumokil 
en haar zoon Tommy hebben het 
rouwproces om het verlies van hun 
geliefde man en vader tot op heden 
nog niet kunnen afsluiten. Verder 
wordt een ieder herdacht die zich 
op welke wijze dan ook hebben in-
gezet voor het Molukse volk dat in 
Indonesië nog steeds wordt onder-
drukt. Tijdens de herdenking staat 
men ook stil bij de politieke situatie 
op de Molukken waar vrijheid van 
meningsuiting nog steeds niet wordt 
gewaardeerd en de mensenrechten 
dagelijks worden geschonden. De 
Indonesische overheid onderdrukt 
met geweld een ieder die een andere 
politieke overtuiging heeft. Voor de 
politieke gevangenen op de Moluk-

ken wordt ook dit jaar tijdens de 
herdenking geld ingezameld voor 
juridische bijstand en het levenson-
derhoud van hun gezinnen.

De PRO is een jaarlijkse motortoer-
tocht met circa 500 motorrijders 
die de Molukse zaak een warm hart 
toedragen. Dit jaar voert de motor-
rit langs de Molukse woonwijken in 
Winterswijk, Doesburg, Twello en 
Wierden. Bij stichting Lawa Mena 
vindt in het bijzijn van de motorrij-
ders tussen 12.00-13.00 uur het for-
mele deel van de herdenkingsplech-
tigheid plaats. Voor meer informatie: 
Tjaka Hallatu. 06 83322579. E: zhal-
latu@gmail.com Epang Wattimena. 
06 5365 5938 E: traffico@chello.nl

Mr. dr. Soumokil in 
gevangenschap. 

Astronomiemiddag voor jongeren 
bij Volkssterrenwacht
bUSSLOO.- Op zaterdagmiddag 11 april organiseert de Volkssterrenwacht 
Bussloo een speciale middag voor jongeren van 12 t/m 16 jaar. Met diverse 
activiteiten krijgt de jeugd op een interactieve manier informatie over sterren-
kunde en ruimtevaart. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Op deze middag 
wordt er op de Volkssterrenwacht in Bussloo een astronomiemiddag voor de 
jeugd georganiseerd. Jongeren van 12 t/m 16 jaar kunnen dan kennismaken 
met astronomie op een laagdrempelig niveau. Zo wordt er een interactieve 
lezing over de sterren en een presentatie over gratis sterrenkundige apps voor 
de tablet of mobiele telefoon gegeven. In een aantal parallelsessies voeren de 
deelnemers activiteiten uit die hun inzicht geven in de schaal van ons zon-
nestelsel, de omvang van de planeten en de basisprincipes van de ruimtevaart. 
De middag wordt afgesloten met een leerzame astroquiz waarin de deelnemers 
meedingen naar een leuke prijs. Aanmelden vooraf is noodzakelijk (0571) 26 
20 06 of info@volksterrenwachtbussloo.nl De kosten voor deelname aan deze 
jongerenmiddag bedragen € 7,50 per persoon (inclusief consumptie) Meer in-
formatie over de activiteiten van de Volkssterrenwacht Bussloo is te vinden op 
de website www.volkssterrenwachtbussloo.nl

Centrummanager Hella Soethof tij-
dens de Tv-opnames van Sky Regio. 

we klanten, extra opdrachten of beter 
gevonden worden in zoekmachines, 
het kan allemaal met SocialMedia. Al-
les draait om het te behalen resultaat.
Riëd behoort tot de mondiale top van 
aanbieders in lijmen en kleefmiddelen 
met een breed assortiment. Als dyna-
misch familiebedrijf is de organisatie 
actief in bijna 100 landen en is de af-
zetmarkt steeds groeiende. “Inmiddels 
zijn wij uit ons jasje gegroeid en toe 
aan uitbreiding”, zegt Rik Roosnek. De 
productieruimte wordt verruimd om 
meer en grotere machines te kunnen 
plaatsen. Het aantal labellijnen zal 
voornamelijk worden uitgebreid. In-
novatie speelt bij ons een belangrijke 
rol. Wij volgen alle ontwikkelingen en 
spelen onmiddellijk in op vragen in de 
markt”, aldus Roosnek. Hij merkt op 
dat Riëd ook meedoet aan het Stage-
carrousel om mensen vanuit een uit-
kering aan een baan te helpen.
Er is een ambassadeursnetwerk opge-
richt voor ‘Voorst scoort’, waarin de 
aanwezige wethouder Hans van der 
Sleen ook zitting heeft. Hij legt uit dat 
het erom gaat, werknemers te enthou-
siasmeren om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in het arbeidspro-
ces te betrekken. Voorzitter Maarten 
van Teeseling wordt door Hans van 
der Sleen als bevlogen roerganger be-
titeld. Naast hem zit Daan Beukers 
van Authentict b.v., een bedrijf dat 
hoogwaardige dienstverlening op het 
gebied van ICT levert door medewer-
kers met autisme. Zij hebben oog voor 
detail, zijn extreem analytisch, per-
fectionistisch en werken keihard. Zij 
zijn in staat om zich 100% te focussen 
op 100% resultaat op een prikkelvrije 

werkplek. Nog even en de Keukenhof 
opent haar deuren. Bert Pepping van 
Schoneveld Breeding werd benaderd 
door de Keukenhoforganisatie voor 
een actieve/interactieve bijdrage in het 
Willem Alexander Paviljoen. Normali-
ter worden alle producten statisch ge-
etaleerd, daar wilde men verandering 
in brengen. Schoneveld komt met een 
Greenscreen, een scherm waar foto’s 
van bezoekers in de presentatie van 
Schoneveld op geprojecteerd kunnen 
worden. Opvallend zijn ook de fau-
teuils in de vorm van een bloempot. 
Het bedrijf is naarstig op zoek naar 
studenten die een vakantiebaan zoe-
ken. 
Op de achtergrond is ook Hella Soet-
hof aanwezig als manager van ‘Twello 
Centrum’. In de komende tijd zal ze 
meer vertellen over alle ontwikkelin-
gen in Twello. Zij spant zich in om 
meer bekendheid te geven aan het 
gezellige en gevarieerde centrum en 
heeft winkels, de markt, gratis par-
keerruimtes etc. vast laten leggen in 
een introfilmpje. Hella heeft regel-
matig productieve ontmoetingen met 
ondernemers als het gaat om vernieu-
wing en het trekken van klanten. 

Kunstspektakel op de Kleine Wereld
TWELLO.-. Naar aanleiding van het 
thema ‘Kunst” werd er vorige week 
donderdag in de Kleine Wereld een 
tentoonstelling gehouden. De hele 
school was hier weken druk mee 
geweest. De ene groep deed iets van 
kosteloos materiaal en figuren van 
plastic flessen. De kinderen gingen 
op allerlei manieren tekenen en ver-
ven. Bij de kleuters werd een Mond-
riaan knip en plakwerkje geknut-
seld. Om de kinderen kennis te laten 
maken met kunst werd een bezoek 
gebracht aan de bibliotheek waar 
schilderijen werden bewonderd. 
Om de kunst dichter bij de kinderen 
te brengen, brachten enkele kunste-
naressen een bezoek aan de school. 
In de groepen 1, 2 en 8 kwam Anne 
Dike Veldhoen. Zij werkt met ver-
schillende technieken. Ze had een 
aantal van haar eigen kunstwerken 
bij zich die bewonderd konden 
worden. Zij liet kleuters zien hoe 
je kleuren kunt mengen. Ze verfde 
een mooie regenboog met de drie 

primaire kleuren geel, blauw en rood en mengde de tus-
senkleuren. Aan groep 8 liet ze de techniek encaustic 
zien. Met een strijkijzer wordt was warm gemaakt, dat 
vervolgens op papier wordt aanbracht. Op deze manier 
kun je allerlei figuren maken. In groep 3 kwam Martine 
Vreeken een mozaïekworkshop geven. De kinderen heb-
ben schitterende mozaïek tegeltjes gemaakt.  

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

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello
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ALLE BROEKEN

GELDIG T/M ZATERDAG 4 APRIL
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Pijnappel Mode showt betoverende 
voorjaarstrends
KLaRENbEEK.- De nieuwe collectie van Pijn-
appel Mode is om van te watertanden. Dat het 
voorjaar knisperend in de lucht hangt dat is 
afgelopen dinsdag op de modeshow wel dui-
delijk geworden. Er is een nieuwe modelijn om 
de dagen voor af te tellen en de spanning zit in 
de combinaties. De collectie balanceert tussen 
koel en chic, maar ook jong en fris en vrouwe-
lijk en brutaal.

Een strakke mode voor slanke dames, maar…..
Sneeuwwitje deed al haar uiterste best om aan 
de terreur van de weegschaal te ontsnappen. 
Zagen we haar ooit iets anders eten dan een ap-
peltje? Maar haar lijf voldeed een paar jaar later 
niet meer aan de strenge normen om een prins 
te scoren en daarom is er ook mode voor grotere 
maten op deze verrassende avond. Gedragen en 
geshowd door een team van mannequins, die 
met veel charme de nieuwe modetrends wisten 
te introduceren. 

Dynamisch modebeeld 
Er wordt een dynamisch modebeeld gepresen-
teerd, want alles kan en mag gecombineerd 
worden. Bij Pijnappel Mode weten ze maar al 
te goed, dat een goede garderobe opbouwen los 
staat van regels. Het gaat er meer om, je eigen 
stijl en lichaam te kennen en daar speelt men 
op in. Daarom zijn er alle denkbare combinaties 
aanwezig. En ‘viscose’, een vaak onderschat 
materiaal, krijgt op deze avond de verdiende 
aandacht. Een zachte stof die goed ademt en 
gemaakt is van natuurlijke houtvezels. Daarvan 
zijn er luchtige en frivole bloesjes en blousons, 
rokken met watervallaagjes, maar ook jurken en 
zacht vallende loungebroeken. Het maagdelijk 
wit ontbreekt niet naast het oogverblindend 
kleurenpalet met veel saliegroen, koraalrood, 
pasteltinten, zand- en poedertinten, maar ook 
knalkleuren. Veel florale patronen waarin weel-
derig bloemen zijn uitgestrooid en de paisley-

print voegt een vleugje klasse toe. 

Oog voor detail
Gedurende de modeshow is weer eens geble-
ken dat accessoires onmisbaar zijn om het mo-
debeeld te completeren. Combineer met accen-
ten en je krijgt meteen een luxe uitstraling. Met 
accessoires kun je je persoonlijke stijl laten zien 
en een outfit pittig maken. Niet alledaagse hals-
sieraden, vrouwelijke tassen, sjaals en hoeden 

vormen de finishing touch en Pijnappel Mode 
heeft het allemaal in huis. Het kleine, klassieke 
theatertasje is in allerlei vormen weer helemaal 
terug, naast de grote shoppers. Exact passend 
en bij uitstek te combineren met de kleding-
stukken. Maxidress en kant zijn dit seizoen hot 
items. 

combinatiemode met vele contrasten
De show toont vele contrasten in het dodelijke 
charmeoffensief met onschuldig meisjesachtige 
jurkjes, voiletops en tunieken met frisse elegan-
tie. Exotische jasjes op unikleurige pantalons 
en leather look like jasjes zorgen voor een stoere 
twist. Er zitten zélfs Coco’s tussen, de verrukke-
lijke kraagloze jasjes met de duidelijke visuele 
codes van Coco Chanel met biesjes en metalen 
knopen, de stof bouclé-achtig. Klassiek en ‘very 
lady like’. Het zoete en lieve kan natuurlijk ook 
wat tegenwicht verdragen: dus is er ook zwart 
en elegant zwart/wit. De jumpsuit hoort weer 
helemaal in het modebeeld, waar bijvoorbeeld 
een tuniek overheen wordt gedragen. Licht en 
luchtig om zo in de vakantiekoffer op te vou-
wen zonder veel ruimte in beslag te nemen. 
Er is ook weer de verwijzing naar de zee, naar 
wind in de zeilen en naar matrozen, daarvoor 
zorgen de blauwwitte strepen. De zeemanslook 
kun je geen trend noemen, het is een evergreen 
in modeland met leuke stofjes om te fladderen 
in een zilte bries. Ook de dierenprints zagen we 
al eerder maar dit seizoen bekennen ze massaal 
kleur en zijn ze weer net even anders. De klas-
sieke mode van de man biedt altijd inspiratie 
voor de damesmode. Kijk naar de pantalons, 
maar nu met korte, pittige jasjes en blazers. Ook 
voor de ‘business style’ is er de kokerrok met 
getailleerde blouse of een elegante pantalon 
met blazer en je bent dressed for success! In de 
sporty look van Pijnappel is ook veel vrouwe-
lijks in verstopt door bewerking en borduursels. 
En met de korte, pittige jasjes kun je alle kanten 
op door ze te combineren met jeans, rok of jurk 
en zorg je daarmee voor een upgrade. Oog voor 
detail, mooie stoffen en accessoires maken deze 
mode tijdloos en als deze show van Pijnappel 
Mode een graadmeter is, dan komt het met de 
mode in de omgeving wel goed! 

Music and 
Dance junior
TWELLO.- Er staat een lange rij voor de 
Multizaal in jachtlust. het is druk! het 
orkest begint met een spectaculaire mars. 
het is genieten als men ziet hoe de span-
ning eraf druipt bij de jonge muzikanten. 
Twee jonge twirlsters lopen naar voren. Ze 
beginnen met een mooie dans, soms ietwat 
gevaarlijk voor het publiek, maar dat mag 
de pret niet drukken. het slagwerkensem-
ble opent met een ruige binnenkomer. 

Het orkest vervolgt met Hallelujah. Hierbij 
zorgt zangeres Jill voor de vocalen. Het is een 
erg afwisselend concert, waarbij de groepen el-
kaar lekker afwisselen. Van een fantasy-achtig 
optreden van de twirlsters, tot een liedje over 
een Colombiaans stadje, met spectaculaire 
solo’s van het slagwerk. Alles komt erin voor! 
Voor de pauze sluit het orkest nog even af met 
een Grease medley. Je kunt zien dat de ouders 
even een paar jaar terugkijken in de tijd. Na 
de pauze openen drie slagwerkers met solo’s 
op bongo. Als ze klaar zijn laten ze van schrik 
de stokken vallen. Mooi gedaan! Ook na de 
pauze komt de afwisseling en diversiteit terug 
in het concert. Er worden kneiters van hits  
als Blues Brothers, Listen to your heart en La 
Bamba gespeeld en nadat de twirls een mooie 
dans op It’s my party hebben neergezet, begint 
het spannendste gedeelte van de avond. Het 
orkest en slagwerkensemble gaan gezamenlijk 
Happy spelen. Muzikaal een uitdaging gezien 
de afstand tussen de groepen! Het klonk goed, 
ze speelden leuk samen, het belooft wat voor 
de toekomst! Het is aan het eind van de avond 
als er wordt afgesloten met twee recente hits, 
Soda Pop en U&I. Bij het verlaten van de zaal 
krijgt iedereen een flyer in z’n hand gedrukt: 
25 april, aanvang 20:00 uur, Cadenza Music & 
Dance, ook dit belooft weer een groot spekta-
kel te worden met namen als Brigitte Nijman 
en Koen Stapert. 

profiteer van veel
paasvoordeel bij de Twello Centrum Ondernemers

en supermarkten tot 19.00 uur
Twello Centrum
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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)   

Verkrijgbaar in 
diverse maten

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,-

20% korting 
op alle 

(Auping) 
matrassen

Fitflopdag bij Schoenen van Rein
TWELLO.- Fitflop is ervan over-
tuigd dat een slipper pas echt cool is 
als hij ook comfortabel zit. Daarom 
creëerde het merk de meest opwin-
dende ergonomische sandalen, door 
gebruik te maken van design met we-
reldklasse, een modebewuste toets 
en een steeds vernieuwende mix 
van schoonheid, verstand en bio-
mechanica. De lente-zomercollectie 
2015 is geïnspireerd op zorgeloze 
dagen in het zuiden van Frankrijk 
en is gewoon onweerstaanbaar. Elke 
slipper  beschikt over de FitFlop 
Microwobbleboard™-middenzolen 
die de druk op de voetzool ver-
spreidt en de hele dag lang garant 
staat voor een buitengewoon com-
fort. Probeer een paar van onze slip-
pers en u zult de hele zomer niets 
anders dragen.      

AZTEK CHADA™: Deze stevige 
trendy slipper is bedekt met een 
micromozaïek van metalen studs. 
Perfect onder een jeans of voor een 
mooi glinsterend effect tijdens een 
etentje. 

LULU™ SHIMMERSUEDE: De po-
pulaire LULU-teenslippers met 
onze ongelofelijk comfortabele Mi-
crowobbleboard-middenzolen zijn 
dit seizoen ook beschikbaar in een 
adembenemend, zacht glinsterend 
suède.

NOVY™ SLIDE: In deze prachtig 
glinsterende NOVY-instappers met 
strass is de kans groot dat u iedereen 
het nakijken geeft op de dansvloer. 
Ze hebben zachte suède riempjes 
en de fantastische ergonomische 
Microwobbleboard-middenzolen. 
FitFlop werd opgericht door Marcia 
Kilgore, ondernemer in de schoon-
heidsindustrie, en lanceerde in 
2007 de eerste biomechanisch ge-
produceerde en ergonomisch ont-
worpen sandaal. FitFlop-schoenen 
groeiden uit tot een wereldwijd fe-
nomeen. 
Het merk maakt naast de klassieke 
sandalen ook schoenen, sneakers, 
klompen, laarzen, ballerina’s en 
slippers en heeft wereldwijd heel 
wat trouwe fans.

Ja, deze slippers  zien er prachtig 
uit, maar er is meer. Ze zitten ook 
ongelofelijk goed. Waarom? Omdat 
elk paar FitFlop-slippers beschikt 
over de NON-STOP ERGONOMIX™-
geïnspireerde middenzooltech-
nologie, speciaal ontwikkeld om 
schokken te dempen en om u een 
fantastisch comfort te bieden.  Want 
FitFlop vindt dat uw voeten niet 
moeten afzien om mooi te zijn. 
Nieuwsgierig? Wij nodigen u graag 
uit op onze FitFlop dag. Kom donder-
dag 2 april naar Schoenen van Rein, 
Raccordement 127 Twello, voor een 
gratis voetanalyse en kies jouw favo-
riete model uit de nieuwe collectie.
Tevens maakt u deze dag kans op 
leuke prijzen die beschikbaar zijn 
gesteld door: de Waardige Waard, 
Willy’S mode , Primera Oonk, de 
Vale Weide, Topstlijter Ruud Bakker, 
Gall & Gall, Faunaland, Pand Tien, 
G&W, Etos, Mocha & Mentha, My 
Way mode, de Pronkkamer, Buur-
man vleesch en visch, Puur bloe-
men en planten, Dorpshart Twello, 
Homepart en Café Titus

Lionsclub Voorst zaagt en hakt 
voor het goede doel
TWELLO.- Op zaterdag 14 maart en 
21 maart hebben de leden van Li-
ons Voorst voor het goede doel hout 
gekloofd aan de Wilpse Dijk/hoek 
Voordersteeg. Totaal werd in deze 
twee dagen ruim 70m3 hout gezaagd, 
gekloofd en bij klanten thuisbezorgd. 
De opbrengst van deze actie, ruim € 
3000,-, wordt ondermeer gebruikt om 
een zestigtal van de oudste inwoners 
van de gemeente Voorst op 25 april 
een leuke dag te bezorgen. De Lions 
voeren deze activiteit voor het goede 
doel al vele jaren uit, die past in hun 
motto: ”We serve”. Dit jaar werden 
de Lions niet alleen verrast door 
partners die belangstelling toonden 
maar ook door Rotary Voorst die de 
noeste werkers een heerlijke traktatie 
kwam brengen. Het zagen, kloven en 
vervoeren is elk jaar weer een grote 
logistieke operatie waaraan dit jaar 
circa 25 Lions meewerkten. Het zijn 
niet alleen inspannende dagen voor 

de Lions, maar zeker ook inspire-
rende dagen waarin saamhorigheid 

en verbondenheid met de gemeente 
Voorst ervaren wordt.

Vrijwilligersactie NL Doet 

KLaRENbEEK.- De grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland, NL Doet 
heeft in heel Nederland plaatsge-
vonden. Ook in Klarenbeek werden 
er acties rondom NL Doet gehouden. 
Bij de openbare basisschool De Dalk 
heeft de school iedereen gestimu-
leerd (leerlingen, leerkrachten, ou-
ders en buitenstaanders) om een 
dag(deel) de handen uit de mouwen 
te steken om zo alle lokalen van de 
leerlingen eens grondig op te ruimen 
en schoon te maken. Mede door de 
subsidie van NL Doet konden de 
lokalen opgefrist worden, door de 

Ei of klei?
TWELLO.- Voor Ellen Wensink uit 
Twello wordt het in ieder geval klei 
op 2e Paasdag. In het Paasweekend 
exposeert zij met collega keramis-
ten van het K10 keramiek collectief 
(www.k10.exto.nl) voor het 5e jaar 
bij galerie BGO132 in Eefde. De ke-
ramisten zullen demonstraties ge-
ven in het atelier en buiten wordt 
raku gestookt. Ellen is zelf 2e paas-
dag aanwezig en zal demonstratie 
geven hoe je klei vorm geeft op de 
draaischijf. Wie z’n oude kloffie aan 
trekt, mag het ook proberen. www.

bgo132.nl, Zutphenseweg 132 in 
Eefde. Openingstijden 4, 5 en 6 april 
van 11.00 tot 17:00 uur.

Met vereende kracht werd er grondig schoongemaakt.

muren opnieuw wit te sauzen en 
flink schoon te maken. Ook werd er 
tijdens deze actie flink opgeruimd 
in de school. Er hadden zich maar 
liefst twintig vrijwilligers gemeld 
voor deze klus. Ook de inwendige 
mens van de vrijwilligers werd niet 
vergeten, zo was er soep, tosti’s, 
broodjes gehaktballen, kroket en fri-
kadellen. Deze grote klus kon echter 
niet geklaard worden door de spon-
sering van een aantal bedrijven en 
uiteraard alle leerlingen, ouders en 
leerkrachten die hun steentje heb-
ben bijgedragen!

http://www.k10.exto.nl
http://www.bgo132.nl
http://www.bgo132.nl
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Wijnholds   Optiek
brillen

contactlenzen

optometrie

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

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

Zonnebril 
op uw sterkte 

al vanaf 
€ 79,-

Benefietfeest rondom De Zaaier 
op vrijdag 24 april
TEUGE.- De Zaaier staat te boek als moderne, christelijke basisschool in 
een rustige en natuurlijke leeromgeving, waar het kind centraal staat. 
Om ervoor te zorgen dat elk kind dagelijks met veel plezier naar school 
gaat en naast kennis ook vaardigheden leert, zijn er extra leermiddelen 
nodig, waarvoor de bekostiging vanuit het ministerie niet toereikend 
is. Een aantal vaders van leerlingen en directeur jan-Willem Stegeman 
hebben besloten om hier iets aan te doen. Zij hebben het plan opgevat 
om een benefietfeest te gaan organiseren.

Een benefietfeest voor groot en klein, 
voor jong en oud, waarbij groots wordt 
uitgepakt. Voor ieders plezier maar ook 
gestaafd door de hoop extra financiën 
voor de school te kunnen genereren 
voor extra leermiddelen zoals bijvoor-
beeld mobiel buitenspeelgoed en tablets 
om de kinderen op een verantwoorde 
wijze te laten leren met de moderne 
media. De heren benadrukken dat elke 
cent linea recta naar de school gaat, im-
mers: daar draait het allemaal om. 

Teugenaren welkom
Vanzelfsprekend zijn alle Teuge-

naren welkom, want deze feestdag 
is een uitgelezen moment om weer 
eens gezellig bij elkaar te komen, 
contacten op te frissen of kennis te 
maken. Het wordt een écht feest met 
een leuk en gezellig programma, een 
keur aan activiteiten en veel lekkers. 
De dag begint om 12:00 uur met 
een lunch voor de kinderen en de 
Koningsspelen. Om ongeveer 16:00 
uur neemt het gevarieerde program-
ma voor jong en oud zijn aanvang. 
Bedoeld voor de schoolkinderen, 
ouders, familie en voor belangstel-
lende Teugenaren. Diverse stands 

zijn opgesteld en er zijn diverse acti-
viteiten  zoals een dans-clinic, judo 
en schminken. Scoutinggroep de 
Vundelaar zal zorgen dat er ‘brood 
op de plank komt’, dat ze zélf gaan 
bakken. Voor de liefhebbers gaat een 
lokale ondernemer heerlijke vis bak-
ken en friet zal natuurlijk niet ont-
breken.

Prachtige prijzen bij de loterij
Van te voren verkopen de school-
kinderen loten voor de loterij. Op 
de 24e worden de prijzen getrok-
ken. Er zijn bijzonder mooie prijzen 
zoals een flat screen televisie, een 
ballonvaart, een mooie fiets en  een 
overnachting inclusief ontbijt in de 
Slaapfabriek. En omdat het een heus 
feest voor iedereen wordt geeft DJ 
Sander een DJ-clinic en zorgt hij 
voor een leuke muzikale omlijsting. 
Om de zaak compleet te maken heb-
ben enthousiaste jongerenwerkers 
van Peco hun hulp aangeboden in 
de vorm van mankracht en materi-
eel. Een welkome aanvulling dus. 
Het belooft een spetterend feest te 
worden, zo weten de organisatoren 
te berichten. Een feest rondom het 
scholencomplex met veel verras-
singen en gezelligheid, met als enig 
doel kinderen en volwassenen te 
vermaken teneinde een goed doel 
te dienen, namelijk basisschool De 
Zaaier en alle leerlingen. Het mag 
voor zich spreken dat men hoopt op 
veel animo om dit feest te laten sla-
gen. Nuttige tip: laat de auto staan 
en kom op de fiets, er is maar be-
perkte parkeerruimte! 

Toertocht 
Kreidler club 
KLEIN aMSTERDaM.- Twee jaar geleden is in het buurtschap Klein 
amsterdam door een aantal fanatieke liefhebbers van oude bromfietsen 
de Kreidler club Klein amsterdam opgericht. De club heeft haar thuis-
basis op de zolder van Kunstgieterij bruggeman aan de Kruisbosweg in 
Klein amsterdam. 

Naast de vaak noodzakelijke sleutelavonden houdt de club hier haar verga-
deringen en vinden er ook regelmatig de nodige andere festiviteiten plaats. 
Dit alles met maar één doel: het in ere en aan de praat houden van hun oude 
jeugdliefde Kreidler bromfiets. Ter gelegenheid van het tweejarig jubileum 
hebben de leden van de club zichzelf onlangs verrast met een nieuw brom-
fietsjack met daarop hun eigen logo. Zondag 19 april organiseert de club een 
toertocht voor iedereen die een bromfiets of solex bezit. Om 09.00 uur is er 
verzamelen en brommers-kieken aan de Kruisbosweg 5 in Klein Amsterdam 
en vanaf 10.00 uur wordt er vertrokken voor een rit van ongeveer 70 kilome-
ter. Deelname is uiteraard gratis. Voor verdere inlichtingen kunt u secretaris 
Henk Dijkman bellen, tel. (06) 23 14 44 10.

De leden met hun nieuwe outfit.

ORGANISEERT OP 10 APRIL

DE AVOND BEGINT OM 21.00 UUR. JE KUNT KIEZEN UIT 180 
KARAOKENUMMERS. JE HOEFT DUS ALLEEN JEZELF MAAR 
MEE TE NEMEN! WIJ REGELEN HET GELUID, DE MUZIEK EN 
ZORGEN VOOR EEN BEELDSCHERM.

ER IS EEN OFFICIËLE JURY AANWEZIG VAN 
DE VOICE OF HOLLAND! ALLE INFORMATIE VIND JE OP

profiteer van veel
paasvoordeel bij de Twello Centrum Ondernemers

en supermarkten tot 19.00 uur
Twello Centrum
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3.50

3.50

1.00
VANAF VANAF

2.50

ROOMBOTER
CROISSANTS

PAAS
HAANTJES

BROOD VOOR

THUISSTOLLEN 
MET SPIJS

4 4

LEEGVERKOOP

NOG MEER

Twello (centrum)    Duistervoordseweg 29     

XL - Voorbeelden

(Hoek)BANKSTELLEN LEER en STOF, 
 in diverse stijlen en combinaties, waaronder 

eigentijds, modern, HOEKBANKEN 

 Complete woonprogramma’s
(Bi jzet)-Fauteui ls,  (Relax)-fauteui ls, 

,  Kasten                  (Arm)-Stoelen(op wielen)
Salon-tafels, , TV-meubels, Dressoirs

in alle soorten en maten,Eettafels 
Kloostertafelen en nog veel en veel meer!

HONDERDEN LUXE, DUURZAME
  MATRASSEN  BOXSPRINGS&

2e Paasdag OPEN

2e Paasdag OPEN

LUXE Stoel

Nergens
Goedkoper
Nergens

Goedkoper

Parket/Laminaat wieltjes
zwart of beige

Vele modellen leverbaar

Nog steeds

4000 M2

KWALITEIT

Nog steeds

4000 M2

KWALITEIT

149149

Geen levertijd
Direkt genieten
Geen levertijd

Direkt genieten

mastermaster
MeubelMeubel

Wonen & slapen

www.meubelmaster.nl

Waarom nog steeds leegverkoop ?
Deze vraag krijgen we terecht heel 
vaak, daarom nogmaals uitleg...
Ons huidige pand wordt afgebroken 
voor nieuwbouw. Wij hebben de 
afspraak te blijven tot de sloop 
aanvangt. De voorbereidingen voor
nieuwbouw duren langer dan gedacht 
en als gevolg daarvan kunnen wij u 
nog steeds van dienst zijn op onze 
vertrouwde locatie met uitstekende 
kwaliteit voor nog LAGERE prijzen!
PROFITEER ZOLANG HET KAN!

249

Elektrische COMPLEET

WEG = WEG 9989982298

Als afgebeeld
160 x 200

 180 x 200 €.1098

4099599540

Robuuste 3+2 amarillo
div. kleuren

1659
 Vele modellen leverbaar in diverse kleuren

199819983298

Comfort zitgroep
Verstelbare zit, lederen armen

2,5+1Hoog+1Laag

weg = weg

Vele comfort zitgroepen leverbaar

2,5+1Hoog+1Laag

   
Tot einde aangevuld met

PARTIJEN
XL-
uit faillissement en overproductiewww.xl-homeoutlet.nl

enkele voorbeelden

Gratis parkeren

Alle andere maten met korting leverbaar
140 x 200 €. 299.-

199199799 80 of 90 x 200

+Swiss   Dream
®©

Elite Pocketvering CoolTouch

LUXE
VIP Matras

 KORTING
WEG = WEG

Landelijke opschoondag 

Vrijwilligers verzamelen 
16 zakken zwerfvuil
POSTERENK.- Afgelopen zaterdag 
was het Landelijke Opschoondag. In 
veel dorpen en steden maakten bewo-
ners hun buurt, straat of park schoon. 
GroenLinks Voorst organiseerde in 
Posterenk een opruimactie. De zes 
vrijwilligers verzamelden bij de ta-
luds van de A1, de Fliertweg en de 
Molenallee zestien vuilniszakken met 
zwerfvuil. “Het is elke keer afwach-
ten hoeveel mensen komen helpen” 
vertelt Kars Oomkes. “Gemiddeld ko-
men er twee of drie mensen af op de 
aankondiging in het Voorster Nieuws. 
Elke keer zien we weer nieuwe ge-
zichten.” Dit maal sloten zich twee 
enthousiaste vrijwilligers aan. Eén 
van hen is Anita Huisman, de dorps-
contactpersoon van Posterenk. Ze is 
erg blij met dit initiatief en helpt mee 
om Posterenk schoon te maken. Anita 
Huisman wijst aan waar het meeste 
zwerfvuil gevonden kan worden. Op-
vallend is de grote hoeveelheid afval 
bij de taluds van de A1. Kennelijk 
verliezen de auto’s en vrachtwagens 
nogal wat plastic: bekers, verpakkin-
gen, plastic zakken en allerlei soorten 

plastic linten. Vooral de bosschages vangen nogal wat afval. 
De westenwind blaast het plastic naar het begin van de op- 
en afritten. De struiken die hier staan vangen het plastic op. 
“Het is onmogelijk om hier alles op te ruimen. Veel plastic is 
onbereikbaar door de doornstruiken. Ander plastic is al zover 
vergaan, dat het in kleine stukjes breekt. Dat is erg jammer, 
want deze kleine stukjes verdwijnen wel uit het oog, maar 
niet uit het milieu.” Na twee uur werken en enkele koppen 
koffie werd de actie met een tevreden gevoel beëindigd. Voor 
nu is Posterenk zestien vuilniszakken aan zwerfafval lichter. 
GroenLinks plant in mei een volgende actie om ergens in de 
gemeente Voorst zwerfvuil op te ruimen. Als u een suggestie 
heeft voor een locatie dan kunt u deze aanmelden via de web-
site voorst.groenlinks.nl.

Open Dag bij melkveebedrijf Ten Voorde 
WILP.- Wie kennis wil maken met het moderne 
boeren kan op vrijdag 10 april terecht in het 
melkveebedrijf van Ten Voorde. Bastiaan ten 
Voorde melkt 110 koeien in een slim ingerichte 
Brainstal®. Automatisch selecteren, melken en 
voeren in combinatie met slim ingedeelde groe-
pen en korte looplijnen zorgen voor een maxi-
male arbeidsbesparing. Ten Voorde is tevreden 
over de nieuwe stal: `De koeien zijn zichtbaar 
actiever en de productie is aanzienlijk geste-
gen.’ De koeien van melkveehouder Bastiaan 
ten Voorde hebben inmiddels hun weg gevon-
den in de nieuwe 0-6-0 stal. In oktober verwis-
selden ze de klassieke stal en visgraatmelkput  
in voor een Brainstal® van GEA. Dit is een slim 
ingerichte stal met automatisch selectie-, voer-, 
en melksysteem. De Brainstal® past precies bij 
wat de melkveehouder voor ogen had: een con-
cept dat door één persoon te managen is. En 
die arbeidsbesparing was leidend bij de keuze 
van de melkveehouder uit Wilp. Het voorste 
gedeelte van de stal geeft Ten Voorde de be-
langrijkste informatie. Rechts voorin bevindt 
zich de separatieruimte. Net zoals de droog-
staande koeien, die hij ingedeeld heeft in een 
far-off en close-up groep. Links voorin de stal 
heeft hij naast het melkcentrum, zicht op de 
kalf- en verse koeien. De verse koeien blijven 
na het afkalven enkele dagen op stro. Achterin 
de stal bevinden zich de hoog- en laagproduc-
tieve koeien.

Elektronische dierherkenning
De lichte en ruime stal van Ten Voorde ademt 
rust. Het automatische melk- en voerproces is 
optimaal op elkaar afgestemd en speelt in op 
het biologische ritme van de koe. Dat dit haar 
vruchten afwerpt is duidelijk, de gemiddelde 
productie steeg van 23 naar 28 liter per dag. In 
de wisselruimte voor de MIone robot van GEA 
worden alleen koeien toegelaten die gemolken 
mogen worden. Dat bevordert de rust rond de 
robot, die drie boxen met één flexibele arm be-
dient.  Zes keer per dag voorziet de voerrobot 
de veestapel van vers voer. De melkveehouder 
is tevreden over het systeem, met weinig arbeid 
kan hij de zeven groepen een specifiek rantsoen 
geven. Het koeverkeer in de stal is gestuurd 
op basis van de elektronische dierherkenning. 
Vanuit de voederruimte passeert de koe, op weg 
naar de ligboxen, de selectiestraat. Koeien die 
gemolken moeten worden, gaan naar de wissel-
ruimte. Vanuit de robot stuurt de selectiestraat 
de koe terug in de gewenste richting: het stro-
hok, de separatieruimte, de hoog of laagproduc-
tieve groep. De hoogproductieve groep geniet 
een apart rantsoen maar kunnen zich ook men-
gen met de laagproductieve groep. Zo heeft het 
wisselen van groepen weinig impact op de koe. 
Wie deze vorm van het moderne boeren zelf wil 
bekijken is van harte welkom tijdens de open 
dag op 10 april tussen 13-19.00 uur. Het bedrijf 
is te vinden aan de Weerdseweg 3.

Sam’s Kledingactie
TERWOLDE.- Ook dit jaar vindt in Terwolde de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten 
plastic zakken inleveren op onderstaand adres: Protestantse kerk Terwolde, Molenweg 2. U kunt uw 
kleding brengen op vrijdag 10 april van 18.00 uur tot 19.00 uur en op zaterdag 11 april van 9.00 uur 
tot 10.30 uur. De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van 
Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh: Situatie: Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de 
gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar (073) 687 10 60. 

Lente-Fair zwembad de Schaeck 
TWELLO.- Op woensdag 22 april, van 19.00 tot 22.00 uur, organiseert zwembad de Schaeck een Lente-
Fair. Het reguliere programma op de woensdagavond vindt normale doorgang, dus bezoekers kunnen 
gewoon banen zwemmen en meedoen aan de doelgroepen. Bezoekers die komen zwemmen betalen 
de reguliere entreeprijzen, de bezoekers die niet gaan zwemmen, maar wel belangstelling hebben voor 
de marktkramen is de toegang gratis. Om 20.00 uur is het tijd voor de doelgroeples HIIT. Dit staat voor 
High Intensity Interval Training. Tijdens deze les worden er verschillende oefeningen gedaan met in-
tervallen, waardoor het een zeer intensieve les zal zijn. Meedoen aan deze les kan zonder inschrijving. 
Tijdens de Lente-Fair zijn er verschillende marktkramen in de entree en in de badhal, waarbij er een 
mix is van bedrijven en mensen die handgemaakte producten aanbieden. Deze mensen hebben ieder 
een prijs beschikbaar gesteld voor de verloting, waar 's avonds loten voor gekocht kunnen worden. De 
uitslag van de verloting is de volgende dag te vinden op de website van het zwembad. Ook is er een 
workshop mozaïek. Tijdens deze workshop, die 45 minuten duurt, is het mogelijk om je eigen sleutel-
rekje of wandhanger te maken. De workshops starten om 19.00 uur, 20.00 uur en 21.00 uur. De kosten 
zijn € 12,50 per persoon, welke voldaan kunnen worden op 22 april bij Martine Schoemaker, de cursus-
leidster. Inschrijving voor deze workshop is verplicht, en kan gedaan worden door het invulformulier in 
te vullen die te vinden is op de website van de Schaeck. Verder is er tijdens de avond een professionele 
fotograaf aanwezig, die mooie kiekjes maakt. Ook is het mogelijk om een heerlijke massage te krijgen in 
onze multizaal. Kortom: Een fantastisch programma voor jong en oud tijdens onze Lente-Fair. 
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Ze zijn er weer...
verse aardbeien!

voor 12 personen

15,95   

Lekkere krokante bodem gevuld met een luchtige  

banketbakkersroom gemengd met aardbeienpuree, 

daarop heerlijke aardbeien
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* Deze aanbieding is geldig van vrijdag 27 maart t/m zaterdag 4 april 2015

Luxe paasvlaai
Wenerbodem, gebonden tropisch fruit,

kwark bavaroise, mango spiegel en verse slagroom

14,95   10-12 persoons

voor
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Wenerbodem met frisse citroenvulling en  9,95   
voor

10-persoons

Deze*
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Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur en zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur

Limburgia Twello - Duistervoordseweg 9 - Twello - Tel. (0571) - 28 00 45
Limburgia Apeldoorn - Asselsestraat 185 - Apeldoorn - Tel. (055) - 355 49 26

WWW.LIMBURGIAVLAAIEN.NL

Verse aardbeien krokante bodem
Krokante bodem, aardbeienroom, 

verse aardbeien. 10-persoons.

hele vlaai €15,95 halve vlaai €8,60

Verse aardbeien 
Limburgse bodem met slagroom
Limburgse bodem, aardbeienroom, verse 

aardbeien en verse slagroom. 10-12 persoons

hele vlaai €14,95 halve vlaai €8,10

Verse aardbeien Limburgse bodem
Limburgse bodem, aardbeienroom, 
verse aardbeien. 10-12 persoons

hele vlaai €14,95 halve vlaai €8,10

Enthousiaste kinderen en ouders met 
afsluiting vastenproject
DE VEchT.- De afgelopen 2 weken 
zijn heel veel mensen in touw gewe-
est om het vastenproject “een steentje 
bijdragen aan de bouw van 3 klaslo-
kalen in Kashokoto, Zambia” te laten 
slagen. Middels voorlichting op de 
katholieke scholen van Loenen tot 
de Vecht, publicatie in schoolkranten 
en parochiebladen werd het project 
geïntroduceerd. Kinderen en leraren 
waren zelfs zo enthousiast dat ze 
zelf wilden ervaren hoe het is als je 
op de grond zittend les krijgt. Een 
halve dag hebben ze dat op de Anto-
niusschool in de Vecht geprobeerd. 
Het was niet fijn, niet gemakkelijk 
en ook nog koud ook. Ze hadden dit 
op de video gezien die in elke klas 
getoond werd. De beelden werden 
haarfijn aan de ouders doorverteld. 
De persoonlijke informatie die door 
Antoon Haagen gegeven werd, kwam 
uit eigen ervaring. In 2014 heeft hij 
daar 6 weken gebouwd met een bou-
wploegje uit Zambia. Tevens werden 
tijdens de voorlichting diverse voor-
werpen getoond die nodig zijn voor 
de eerste levensbehoefte van deze Af-
rikanen. Een echte Afrikaanse bijl en 
een kookpotje waar ze hun schamele 

maaltijden op bereiden. De kinderen 
en daardoor ook hun ouders werden 
hierdoor extra gemotiveerd om een 
steentje bij te dragen met als doel het 
meest noodzakelijke wat er bestaat, 
namelijk scholing voor kinderen. De 
afsluiting van het project gebeurde 
in sommige kerken tijdens de Palm-
pasen viering en in andere zal dat ti-
jdens de Goede Week vieringen zijn. 
Alle doosjes met de door de kinderen 

opgehaalde bijdragen werden ver-
zameld en opgestapeld als een sym-
bolische muur voor de te bouwen 
klaslokalen. De opbrengst is nog niet 
geheel voltooid, maar mogen nu al 
concluderen dat dit project een enorm 
succes is, met een royale tussenstand 
van maar liefst € 7.000,00. Fantastisch 
dat velen zo gul hebben gegeven en 
vertrouwen hebben in dit project. Dat 
zij geraakt zijn door Antoon Haagen 

om vanuit het 
Christelijke gel-
oof iets te geven 
aan mensen die 
het echt nodig 
hebben. Meer 
weten? Kijk op 
de site www.
b o u w e n m e t -
boumas.nl, An-
toon Haagen: 
antreehaagen@
c o n c e p t s . n l , 
(0571) 27 37 
43, bijdrage 
NL17 RABO 
0 1 1 1 0 0 2 2 8 1 
t.n.v. HH. Fran-
ciscus en Clara 
parochie o.v.v. 
vastenproject 
2015.

Internationale expositie in 
Zuid Korea
VOORST.- De Voorster kunstenaar 
Irma Frijlink gaat in de zomer van 
2015 exposeren met een groep in-
ternationale kunstenaars in Zuid 
Korea. Dit gebeurt in het kader van 
het kunstproject Gogyoshi Art Pro-
ject International. De kernramp 
in Fukushima, als gevolg van de 
tsunami in 2011, is aanleiding ge-
weest voor de Japanse dichter Taro 
Aizu om gedichten te schrijven van 
5 regels (gogyoshi). Kunstenaars van 
over heel de wereld hebben zich la-
ten inspireren door deze gedichten 
en proberen de gedachten aan deze 
ramp levendig te houden. Tijdens de 
exposities, die al in meerdere lan-
den zijn geweest, komt de thematiek 
steeds weer terug. De expositie in 
Zuid Korea trapt af in augustus waar 
de werken een maand zullen blijven 
hangen. Vervolgens zal de exposi-
tie gaan reizen en nog op zeven an-

dere plekken in Zuid Korea te zien 
zijn. Voor deze expositie maakt Irma 
Frijlink een nieuw werk. Er hebben 
twee werken over dit thema van haar 
hand al op diverse plekken in het 
binnen- en buitenland gehangen. Zo 
wil ook Irma een steentje bijdragen 
aan het onder de aandacht houden 
van de vreselijke problematiek die 
deze ramp heeft veroorzaakt en ver-
oorzaakt. Info: www.irmafrijlink.nl.

Leerlingen maken palmpaasstokken

WILP-achTERhOEK.- Net zoals ook op veel andere scholen hebben 38 
leerlingen van OBS Wilp-Achterhoek afgelopen zaterdag fraaie palmpaas-
stokken gemaakt.  Met veel creativiteit werd er geknutseld en werd de paas-
stok versierd met mooie kleuren papier. Naast het maken van een paasstok 
konden de leerlingen ook figuurzagen en cupcakes versieren. Ook werden 
er heerlijke pannenkoeken gegeten.  De activiteiten op de school zijn mede 
georganiseerd door vrijwilligers van de kerk. 

  

Open dag Perfect Touch gezellig 
en druk bezocht
TWELLO.- afgelopen zaterdag stonden Mieke van Rangelrooij en Lizzy bosch klaar om 
iedere bezoeker in een gezellige, warme sfeer te verwelkomen en te informeren. En daar 
werd gretig gebruik van gemaakt. Deze dag stond voornamelijk in het teken van de uit-
gebreide formule en het vernieuwde concept van Perfect Touch. 

Vele vragen zijn op deze middag deskundig beantwoord. . 

Gitarist Chris van der Plas wist met zijn stem-
mingsmuziek, veelal pop met een gevoelige 
twist, de dag muzikaal sfeervol te omlijsten. 
En uiteraard was Monique Linthorst er met 
haar alom bekende, tongstrelende hapjes. 
Verfrissende welkomstdrankjes en versnape-
ringen, alles was tot in de puntjes verzorgd. 
Alle behandelkamers waren dan ook door-
lopend met belangstellenden gevuld en de 
vele en omvangrijke vragen werden deskun-
dig beantwoord. Mieke van Rangelrooij leidt 
al sinds jaren succesvol haar bedrijf. Zij is 
gespecialiseerd in huidbehandelingen, aro-
matherapie, voetreflexzonemassage, Shiatsu, 
manicure, nagelverlenging en huidverjonging. 

De specialisaties van Lizzy zijn welkome en 
waardevolle aanvullingen, die garanderen dat 
men bij Perfect Touch terecht kan voor alle 
faciliteiten onder één dak. Beiden hebben af-
gelopen zaterdag ruimschoots gelegenheid ge-
had om hun nieuwe concept te introduceren 
en gezien de vele positieve reacties maakte dit 
vele bezoekers nieuwsgierig naar de behande-
lingen. Naar verluidt was dit voor vertrouwde 
cliënten en voor de nieuwkomers een warme, 
interessante en kleurrijke middag met veel 
impressies die stimuleren en uitnodigen tot 
het maken van een afspraak. Op een plek waar 
men kan genieten en ontspannen en waar nu 
ook het medisch aspect zijn plaats krijgt. 

http://www.bouwenmetboumas.nl
http://www.bouwenmetboumas.nl
http://www.bouwenmetboumas.nl
mailto:antreehaagen@concepts.nl
mailto:antreehaagen@concepts.nl
http://www.irmafrijlink.nl
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www.etos-monique.nl - www.facebook.com/etosmonique
Etos Monique - Dorpsstraat 34 - Twello - 0571 270769 

Haal het voorjaar in huis met deze heerlijk geurende oliën.

100 ml voor 4,99
200 ml voor 9,99

Cotton Field - Flower Bowl - Orange Sky - Green Leaf - Lime Light

Ook leuke geschenkdozen verkrijgbaar voor slechts 8,99

     NIEUW BIJ ONS !

ESSENTIALS
  by ipuro

Ervaar electrisch fietsen op 4 april 

Profile Hafkamp houdt voor de derde 
keer E-Bike beurs
TWELLO.- Wat is het fijn om te fiet-
sen! Met een elektrische fiets ga je 
ontspannen op weg, ben je lekker in 
beweging en leg je met gemak gro-
tere afstanden af. Profile Hafkamp 
laat je kennismaken met een elektri-
sche fiets. Op zaterdag 4 april houdt 
de Twellose fietsspecialist een grote 
e-bikebeurs in Sporthal Jachtlust. 
Tussen 10 en 15 uur presenteren alle 
grote fietsenmerken zich en maak je 
gratis een proefrit.
Dit jaar is het de 4e keer dat deze 
beurs door Profile Hafkamp gegeven 
wordt. Sporthal de Jachtlust leent 
zich prima voor deze beurs. Er kan 
binnen, op een speciaal aangelegde 
baan gefietst worden, maar ook 
buiten kunnen mensen een “klein 
ritje”maken. In de verschillende 
stands van Gazelle, Batavus, Sparta, 
Victoria, en Koga laten specialisten 
zien wat hun fietsen aantrekkelijk 
maakt. De medewerkers geven ad-
vies, beantwoorden alle vragen en 
het belangrijkste: ze laten je lekker 
fietsen op een e-bike. Onder het ge-
not van een kop koffie kan je nog na-
praten over het gemak van de elek-
trische fiets.  

Vrijblijvend testen
Wie toe is aan een nieuwe elektri-
sche fiets, nog twijfelt, of gewoon 
eens vrijblijvend wil proberen, komt 
op 4 april dus naar Sporthal Jacht-
lust. Dit testen kan uiteraard ook al-
tijd bij Profile Hafkamp zelf vanuit 
de winkel. Op afspraak is het tevens 
mogelijk om één (of een stelletje) 
elektrische fietsen, bijv. een week-
end uit te proberen. “Steeds meer 
mensen maken gebruik van een E-
bike”, zeggen Ronald Hafkamp en 
Olaf Bevers van Profile Hafkamp in 
Twello. “Alle grote fietsfabrikanten 
hebben de afgelopen jaren moderne 
e-bikes ontwikkeld. Je onderscheidt 
ze qua uiterlijk niet meer van ge-
wone fietsen, maar het rijden is met 
de elektrische trapondersteuning ui-
terst comfortabel geworden. Had je 

vroeger alleen de Spartamet waarbij 
er duidelijk een motortje zichtbaar 
was aan de zijkant van de fiets, op 
een elektrische fiets zie je tegen-
woordig niets meer van de accu. Die 
zijn feilloos weggewerkt in het ont-
werp. Het resultaat is een sportieve 
e-bike waar iedereen mee gezien 
mag worden.” 
“De doelgroep voor elektrisch fiet-
sen verplaatst zich, aldus Olaf Haf-
kamp. Tien jaar geleden waren het 
vooral senioren die kozen voor een 
elektrische fiets. Nu zie je dat oud 
én jong kiezen voor een e-bike. Ook 
schoolgaande jeugd zie je steeds 
meer elektrisch fietsen. Je ziet dat de 
fabrikanten hun modellen daar ook 
op aanpassen. Neem bijvoorbeeld 
een stoere elektrische transportfiets. 
Die is heel erg in trek bij jongeren.
Daarnaast is de fiets natuurlijk een 
veel goedkoper alternatief voor de 
trein, bus of auto, in het woon-werk 
verkeer. Veel mensen den-
ken dat het bedrijfsfietsen-
plan van de baan is, maar 
dit is niet zo. De grotere be-
drijven hier in de omgeving, 
gaan hier nog steeds mee 
door. Het valt tegenwoor-

dig binnen de werkkosten-regeling. 
Personeelszaken van het bedrijf kan 
hier vaak meer over vertellen.

Service
Profile Hafkamp is een bekende 
fietsspecialist in Twello. Geschoolde 
en gekwalificeerde medewerkers 
adviseren hun klanten al meer dan 
vijftig jaar in de moderne fietsen-
zaak aan de Molenstraat. Het is ook 
niet voor niets dat zij 2 jaar op rij de 
titel “beste Profile zaak” kregen. In 
de winkel is een uitgebreid assor-
timent aan fietsen en toebehoren. 
Service wordt er met hoofdletters 
geschreven. Ronald Hafkamp: “Spe-
cialisme gaat verder dan alleen een 
mooie winkel en een ruime keuze 
aan fietsen. Klanten verwachten ook 
service. Een eerlijk advies, snelle 
hulp bij onderhoud en reparaties en 
service aan huis. Dat is de basis van 
zorgeloos fietsplezier en daar staan 
wij voor.” 

Yogalessen op De Worp
DE WORP.- Vanaf 14 april start een nieuwe serie van negen lente 
yogalessen in Yoga-oase De Worp. Elke les wordt gegeven vanuit 
een thema verbonden met hartkwaliteiten zoals vrijheid, plezier, 
kracht en schoonheid. De les start met een meditatie, aandacht 
oefening, gevolgd door het zingen van de Anusara mantra. Daarna 
volgen de zorgvuldig opgebouwde yogahoudingen met aandacht 
voor een ieder. Afgesloten wordt met een heerlijke eindontspan-
ning. Marja Berntssen geeft les sinds 1978. Dit jaar gaat ze ook 
weer lesgeven op het yogafestival op Terschelling. Meer informa-
tie is te verkrijgen via: www.yogadeworp.nl, (0570) 67 72 43 of 
marja@lechapeau.nl.

Nieuwe expositie in de Boombosch
Een natuurmens in hart en nieren
TWELLO.- Elly van der Veen – Veldhoen is een natuurmens in hart en 
nieren. haar ouders hadden naast een groentekwekerij in Twello ook 
paarden, koeien en varkens. “De paarden moesten de grond omploe-
gen, de melk van de koeien werd toen nog in melkbussen verkocht en 
de varkens werden aan huis geslacht voor de balkenbrij en de bloed-
worst”, vertelt Elly. 

Hobbykunstenares Elly van der 
Veen-Veldhoen: “Ik ben met die-

ren opgegroeid!” 

Elly groeide op met dieren, die ze al 
als kind in haar hart had gesloten. 
Maar er was ook werk aan de winkel. 
Lachend: “In de vroege ochtenduren 
om 5.00 uur plukte ik al de aardbeien, 
voordat ik naar mijn werk ging”, en 
ze vervolgt: “Maar ja, je hebt je han-
den niet verkeerd staan en je kunt 
daardoor ook overal tegen!” Als kind 
was ze verzot op tekenen en kleuren. 
Menig kleurboekje heeft ze versleten. 
Toen ze 14 jaar geleden bij het snoeien 
van een beukenheg de pezen van een 
vinger had doorgesneden moest ze be-
wegingsoefeningen doen na de opera-
tie en ging ze een nieuw pad op. Ze 
volgde bij Frida Kleinvelderman les-
sen in aquarelleren. Om vervolgens 
haar kennis verder uit te breiden heeft 
ze in Diepenveen het fijnschilderen 
geleerd. In de Boombosch hangen als 
voorbeeld haar ‘levensechte’ kersen, 
nauwelijks te onderscheiden van een 
foto. Sinds vier jaar heeft ze zich ver-
diept in de kunst van het olieverfschil-
deren en het tekenen met krijt. Op de 
gangen van de Boombosch hangt een 
keur aan werken: dieren, planten en 
bloemen, luchten en zeegezichten. Als 
patiënt van de Boombosch is het idee 
van een expositie ontstaan en door 
ex-medewerker Martina Paul geënta-
meerd en tenslotte georganiseerd. 
Haar bijzondere click met dieren is 
zichtbaar en voelbaar. Vooral haar 
koeien en geiten brengen met de na-
tuurlijke uitstraling ontroering te-
weeg. Geit Mieke uit Bathmen, vereeu-
wigd in krijt en haar eigen woonkamer 
sierend, mag per uitzondering een uit-
stapje maken en pronkt nu tijdelijk op 
de tweede verdieping. “Abstract schil-
deren is niet mijn ding,” merkt ze op, 

“ik wil liever de realiteit zo veel moge-
lijk benaderen, het liefst in natuurlijk 
tinten. Hierin kan ik al mijn gevoelens 
en emoties kwijt!” 
Eerder heeft ze al geëxposeerd in het 
gemeentehuis in Twello, de Benring in 
Voorst, diverse keren in Heerde in de 
Wendhorst en de Hank en het Kultur-
hus in Okkenbroek. Ze herinnert zich 
een leuke anekdote: “Mijn ‘Zwarte 
hond’ hing in de Wendhorst in Heer-
de, toen een mevrouw me belde en 
zei, dat ze helemaal verliefd was op de 
hond. Ze legde uit dat haar man daar 
op een gesloten afdeling verbleef en ze 
altijd eerst een half uur bij het schilde-
rij ging zitten om er vervolgens weer 
even tegen te kunnen. Een ontroerend 
verhaal en op verzoek heeft Elly voor 
deze dame opnieuw de hond geschil-
derd. Met de woorden “Het is zo’n 
fijne hobby”, sluit Elly het gesprek af. 
De tentoonstelling is tot juni te bewon-
deren. 

Opmaak, ontwerp, printen, kopiëren, zwart/wit en kleur, klein, ook extra groot formaat,

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

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

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

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

omdat service niets 

bijzonders hoeft te 
zijn

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

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

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

mailto:marja@lechapeau.nl
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Levenstuinen van Het Groot Hontschoten op 
Eerste paasdag weer open
TEUGE.- De deur gaat weer open 
die toegang verleent aan de prach-
tige Levenstuinen van charles 
van de Nieuwegiessen en Dillan 
de Silva. Samen met een trouw 
team van vrijwilligers is er hard 
gewerkt om alles weer in orde te 
krijgen en de natuur vervolgens 
tot ontwikkeling te laten komen 
in al haar prachtige vormen en 
kleuren, die in de Levenstuinen te 
bewonderen zijn.  Op eerste paas-
dag kan men weer chillen. 

Kwetterende musjes op tafel en vijf 
trotse pauwen….mooier wordt de len-
te niet! Onder de aarde liggen de zaad-
jes hunkerend te wachten op de kracht 
van de zon. In april barst de natuur uit 
haar voegen: dit is het oosten, de lente, 
de plek van nieuwe start, groei en in-
zicht. Vanaf 5 april zijn de tuinen weer 
van woensdag t/m zondag en op feest-
dagen geopend en in de maand mei, 
juni, juli en augustus bovendien ook 
op de dinsdag. In oktober zijn de tui-
nen in de weekenden van  3 en 4, 10 
en 11, 17 en 18 en 24 en 25 oktober ge-
opend. De bijdrage voor volwassenen 

is dan slechts 5.00 euro, voor kinderen 
3.00 euro. In de openingsmaand april 
is als welkomstgeste het tweede kopje 
koffie of thee voor de bezoeker gratis. 
Het aantal rolstoelpaden is uitgebreid 
en de Blauwe Tuin is compleet herin-
gericht, zo laten de eigenaren weten. 
Truus Rothengatter zal de tuinen ver-
fraaien met haar mooie glasobjecten. 
Er zijn diverse lezingen: Op zondag 31 
mei gaat Jeannette Ossebaard na het 
eerste succes opnieuw over graancir-
cels vertellen. Op zondag 23 augustus 
houdt Gé Veen een lezing over bijen. 

Beide voordrachten worden in de 
‘Orangerie’ gehouden. Begin septem-
ber is er ook weer een Lichtjesavond 
gepland, voor exacte data zie: www.
levenstuinen.nl. Reguliere entree voor 
volwassenen bedraagt 7.00 euro, 4.50 
euro voor kinderen en 6.00 euro voor 
65plussers. 
De eigenaren Charles en Dillan zijn 
op zoek naar vrijwilligers voor tuin-
onderhoud in deze fraaie en positieve 
omgeving en gastvrouwen of –heren 
voor het theehuis. Belangstellenden 
kunnen bellen naar 055 3231001. 

Marriage Fair  
STEENENKaMER.- Als ondernemer 
heb je dromen, moet je durven die te 
verwezenlijken. Vepalux Trouwser-
vice is 25 jaar geleden gestart en levert 
alles wat een aanstaand bruidspaar op 
hun huwelijksdag nodig zou hebben, 
zoals bedankjes, receptieboek, ringen-
kussen, noem maar op: alles kunnen 
zij leveren. Het ontwerpen en vervaar-
digen van bedankjes zit hen in het 
bloed en maken het zoals een bruids-
paar aangeeft. Vepalux werd benaderd 
met de vraag, of zij bruidsbogen, bloe-
menpaaltjes, rode lopers kunnen leve-

ren of de aankleding bij de bruid thuis 
kunnen verzorgen. Evenals het regelen 
van een zaal of kerk en het buitenge-
beuren bijvoorbeeld. Hierdoor zijn zij 
uit gaan breiden met decoratie, niets is 
te gek. Het decoreren is nog steeds een 
groot succes. Maar als ondernemer zit 
je niet stil. Drieënhalf jaar geleden is 
Vepalux begonnen met het organise-
ren van trouwbeurzen en dat werd een 
succes. Inmiddels is dat uitgegroeid 
tot acht trouwbeurzen per jaar, die 
in de regio Gelderland met veel ple-
zier worden georganiseerd. Enige tijd 

geleden werd Vepalux benaderd door 
de Buitensociëteit/Bowling de Worp 
in Steenenkamer met het voorstel om 
samen een trouwbeurs te organiseren. 
Op 12 april vindt van 11.00 tot 16.00 
uur de trouwbeurs plaats in de mooi 
verbouwde zalen van Buitensociëteit/
Bowling de Worp, die ook als trouw-
locatie en aansluitend voor het feest 
gehuurd kunnen worden. De beurs is 
gratis toegankelijk en tevens is er een 
actie op de Marriage Fair site. Als u 
zich inschrijft, dingt u mee voor een 
leuke prijs, die verloot wordt op de 
trouwbeurs. Vepalux Organisatie, Ede 
Tel.(0318) 624755 www.vepalux.nl en 
www.marriagefair.nl.

Huiskes Mode slaat 
na 40 jaar voor de 
tweede maal ‘eerste paal’ 

TWELLO.- Op de plek waar johan Rijks samen met zijn vrouw jannie ooit de huiskes 
winkel vestigde en daarvoor de eerste paal sloeg, heeft zoon jeroen samen met zijn vrouw 
Ria na de sloop van dat winkelpand vrijdag 27 maart de 2e huiskes-paal geslagen. Op de 
dag af 40 jaar later. Voor de nieuwbouw van hùn huiskes Mode pand.

Op naar het hoogste punt en het pannenbier.

Geslaagde paasmiddag 

KLaRENbEEK.- afgelopen vrijdag 27 maart heeft de Zonnebloem, afde-
ling Klarenbeek weer haar paasmiddag gehouden in de zaal van het Mul-
tifunctionele centrum. bij binnenkomst werd iedereen voorzien van een 
kop koffie of thee met koek. Voor velen was dat de eerste keer dat ze hier 
binnen traden en men was verrast over de sfeervolle ruimte waar men 
kon vertoeven. 

Na het welkomstwoord en een ge-
dicht werden de volgende dames 
naar voren geroepen: Willemien 
Elijzen, Dinie van de Linde (beiden 
28 jaar actief), Mientje Weijn (15 
jaar) en Ali Lebbink (5 jaar). Deze 
dames hadden besloten te stoppen 
met hun vrijwilligerswerk voor de 
Zonnebloem. Zij werden hiervoor 
hartelijk bedankt voor het bezoe-
ken van de vele gasten en kregen 
als dank hiervoor een tulpenschoof 
aangeboden, vergezeld met een 
luid applaus uit de zaal. Vervolgens 
zong het Oosterhuuzensmannen-

V.l.n.r: Willemien Elijzen, Mientje Weijn, Ali Lebbink en 
Dinie van de Linde.

Naast een heerlijke en uitgebreide brunch mogen alle 
aanwezige kinderen grabbelen in de mand van de 
paashaas. Hiermee maken zij kans op geweldig 
mooie prijzen, zoals bijvoorbeeld vrijkaartjes 
voor pretpark Tivoli of een VIP Kinderpartij! 
Grabbel jij het gouden ei?

Tijdens ‘De Pannenkoeken Paasbrunch’
mogen de kinderen uiteraard 
ook gratis gebruik maken 
van al onze attracties 
en speeltoestellen!

     GRABBEL & WIN!

PANNENKOEKEN PAASBRUNCH!

EERSTE & TWEEDE
PAASDAG
VAN 11:00 T/M 14:00 UUR

ook gratis gebruik maken ook gratis gebruik maken 
van al onze attracties 

Volwassen € 14,95  
Kinderen € 9,95

Surf voor meer informatie & reserveringen naar
www.pannenkoekenhuisvoorst.nl/paasbrunch

Wilhelminaweg 2  |  7383 CA Voorst  |  0575 502 444  |  info@pannenkoekenhuisvoorst.nl

koor vele bekende dialectliedjes uit 
de streek, terwijl de gasten genoten 
van een hapje en een drankje. Na 
de pauze, waarin de kelen van de 
zangers weer wat gesmeerd waren, 
werden er nog wat liedjes gezon-
gen, een ervan had als refrein: ‘Niet 
kniezen niet zeuren da’s hartstikke 
fout, vergeet niet te leeven want 
straks bin ie oud’, en daar waren de 
gasten het wel mee eens. Na het op-
treden werd aan de gasten nog een 
broodmaaltijd aangeboden, waarbij 
het paasei natuurlijk niet ontbrak. 
Voldaan ging iedereen naar huis.

Slaan van de paal is niet de juiste formulering, 
want de palen worden highspeed en trillings-
arm geboord. In het verleden duurde zoiets 
ruim een week met veel herrie en trillingen. 
Nu doen de mannen van Haafkes Veldwach-
ter hetzelfde aantal in een dag zonder overlast. 
Leve de technische vooruitgang!
Het vorige pand was in 1975 een eerste aanzet 
voor het winkelcentrum in Twello, destijds ge-
initieerd door Johan Rijks die na jaren lobbyen 
eindelijk zijn Van Ghentstraat-winkelcentrum 
gebouwd kreeg. De brand van ‘De Harmonie’ 
heeft dit proces destijds versneld.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen is tijdens het ontwerpproces ge-
keken of bestaande constructies konden wor-
den hergebruikt. Projectmanager Bram van 
Gurp van Bessels architekten & ingenieurs 
heeft berekend dat het meer efficiënt is de be-
staande winkel te vervangen door een duur-
zamer, met name energiezuiniger gebouw met 
bovendien een eigentijdse uitstraling. Omdat 
in de nieuwbouw ook een woning op de ver-
dieping is voorzien, sluit de hoogte straks be-
ter aan op het Dorpsplein dat tot nu toe werd 
gedomineerd door de Rabobank. 

http://www.levenstuinen.nl
http://www.levenstuinen.nl
http://www.vepalux.nl
http://www.marriagefair.nl
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Open dag in de glastuinbouw en op de boerderij 
Kom in de Kas en ontdek bijzondere dingen  
achter het glas en in de stal 

STEDENDRIEhOEK.- Zaterdag 11 april openen vijf kwekers en twee 
boeren in de Stedendriehoek van 10.00 tot 17.00 uur de deuren van hun 
kassen en stallen. Deze dag zijn zeven bedrijven in apeldoorn, Teuge, 
Nijbroek en Twello geopend om bezoekers persoonlijk kennis te laten 
maken met de rotsplanten, geraniums, perkplanten en koeien. ‘Kom in 
de Kas’ is de naam van deze open dag waarop de geheimen van de we-
reld achter het glas en in de stal worden prijsgegeven. Kom in de Kas 
wordt voor de 38ste keer georganiseerd en is één van de grootste gratis 
toegankelijke publieksevenementen van ons land.

Wie altijd al heeft willen weten 
hoe zo’n plantje, dat men kocht in 
een tuincentrum, zo heeft  kunnen 
groeien, kan een kijkje nemen in de 
‘kraamkamer’ van het tuincentrum. 
In deze kassen worden de plantjes 
opgepot en met veel liefde grootge-
bracht. De tuinder en zijn personeel 

vertellen graag hoe zij hierbij te werk 
gaan! Melk koopt men in de winkel, 
maar wat gaat hieraan vooraf? Kom 
bij onze boeren in de stal en verbaast 
u erover hoe het er aan toe gaat op 
een moderne boerderij. Dierenliefde 
staat voorop bij onze boeren en zij 
zullen vol trots hun prachtige bedrijf 

laten zien!

Gastvrije tuinders en boeren
Naast de vijf glastuinbouwbedrijven 
openen ook twee melkveehouderijen 
in de Stedendriehoek hun deuren. 
De deelnemende bedrijven worden 
verbonden door een prachtige fiets-
route van ongeveer 25 kilometer. De 
kassen staan vol met zomerbloeiers 
die bijna gaan bloeien. Iedereen kan 
zich verwonderen over de moderne 
techniek in de glastuinbouw. Er 
worden demonstraties gegeven van 
een hypermoderne plantrobot en 
men kan de plantjes door de kas zien 
“wandelen” doormiddel van lopen-
de banden. Men kan zich vergapen 
aan de moderne melkrobot en ver-
tederende lammetjes zien. Kinderen 
kunnen zich laten schminken en uit-
leven op een springkussen. Kom in 
de Kas is een uitje voor het hele ge-
zin, lekker in de buurt en helemaal 
gratis! Wie Kom in de Kas bezoekt 
kan meedoen met de #kasfoto2015 
wedstrijd! Ook foto’s van voorgaan-
de jaren kunnen worden ingestuurd. 
Kijk voor meer informatie op www.
komindekasstedendriehoek.nl of op 
de Facebookpagina.  

Deelnemende bedrijven
Kwekerij de Croon Apeldoorn. Kwe-
kerij Polman Teuge. W&L Groen-
service Teuge. Rundveehouderij de 
Bolkhorst Teuge. Boerderij Welber-
ger Hoeve Nijbroek. Kwekerij Meer-
muiden Twello. Kwekerij Hartink 
Twello. 

Sjaak Polman van Kwekerij Polman in Teuge verwelkomt 
u graag op zijn bedrijf.

Themabijeenkomst PvdA Voorst
TWELLO.- Op zaterdag 28 maart hield de Pvda Voorst een speciale 
bijeenkomst over onderwerpen die momenteel volop in de belangstel-
ling staan. De levendige en goed bezoch te openbare themabijeenkomst 
‘(Stille) armoede en gelijke kansen’ had als gastspreker Pvda 2e Kamer-
lid mw. Keklik Yücel.

Geef vertrouwen aan 
gemeenten
Deze hartenkreet deed burgemeester 
Jos Penninx aan de Haagse politiek. 
De overdracht van rijkstaken op het 
gebied van zorg, werk en jeugdzorg 
(decentralisaties) naar de gemeenten 
is een goede zaak, zij staan immers 
het dichtst bij de burgers en kunnen 
dus maatwerk leveren. Geef ze daar-
voor ruimte en zadel ze niet op met 
allerlei nieuwe regels! 

Kinderen zijn het meest 
kwetsbaar
Ze legde uit dat het kabinet € 100 
miljoen extra heeft uitgetrokken 
voor armoedebeleid. Het is wel zaak 
dat de gemeenten dit geld dan ook 
goed besteden en niet in de alge-
mene reserves stoppen. In haar in-
leiding richtte mw. Yücel de focus 
vooral op kinderen als meest kwets-
bare groep. Zij noemde  voor beelden 
van goede initiatieven op dit gebied 
die overal in het land zijn ontstaan, 
zoals ‘Jarige Job’. 

hoe kom je stille armoede op 
het spoor?  
Belangrijk is vroegtijdige signalering 
van problemen. Bijvoorbeeld door 
de woningcorporatie, gemeente, 
energiebedrijven, sportverenigin-
gen, scholen en bedrijven. Uit de 
zaal wordt opgemerkt dat in Voorst 
tussen deze organisaties gelukkig 
goede contacten bestaan. Mw. Yü-
cel ziet ook vooral een rol voor de 
zorg- en wijk teams zoals die in veel 
gemeenten functioneren. Ze moe-
ten méér doen dan Wmo-taken op 
het gebied van zorg. Je komt wel al 
snel in spanningsvelden terecht: 
hulpvraag en eigen verant woor-
delijk heid, privacybescherming en 
mensen over de streep trekken een 
beroep te doen op regelingen (taboe 
rondom armoede). Er wordt voor 
gepleit deze regelingen duidelijker 
en toegankelijker te maken. Gesig-
naleerd wordt de stapeling van extra 
kosten voor sommige groepen zoals 
chronisch zieken/gehan dicapten en 
minima. Overigens is het raadzaam 

te beseffen dat armoede ons alle-
maal kan overkomen: bv. door ont-
slag, verlies van je partner, ziekte, 
hypotheek schuld of andere ingrij-
pende gebeurtenissen.
 
Decentralisaties
Hoe pakken die in de praktijk uit? 
Welke keuzes maken gemeenten (dus 
de lokale democratie)? Als voor beeld 
wordt genoemd de overheveling naar 
gemeenten van de vergoeding voor 
de extra kosten van chronisch zie-
ken/gehandicapten. Hantering van 
de Bijstandsnorm (zoals in Voorst) 
noemt mw. Yücel wel erg karig. In 
een modelmotie hanteert de PvdA 
als norm 120% van het Bijstands-
niveau, inclusief een collectieve 
ziektekostenverzekering. Het is van 
groot belang dat lokale ervaringen en 
‘kinderziekten’ worden gemeld aan 
andere gemeenten en Den Haag. Zo 
kunnen goede initiatieven worden 
gedeeld en regelingen worden bijge-
steld. Aan  de orde komt nog de uit-
voering van het Wmo-beleid inzake 
huishoudelijke zorg in onze gemeen-
te. De ‘keuken  tafelgesprekken’ zijn 
niet alleen van belang om een beeld 
te krijgen van de zorgbehoefte, maar 
kunnen ook inzicht verschaffen in 
eventuele problemen als eenzaam-
heid en armoede. 

Pvda blijft waakzaam
De PvdA-fractie in de Tweede Ka-
mer houdt de ontwikkelingen 
scherp in de gaten. Zij vindt het 
armoede beleid van het kabinet te 
traag: staatssecretaris Jetta Klijnsma 
doet haar uiterste best, maar wijzi-
gingen in de wet- en regelgeving du-
ren te lang. Er mogen geen mensen 
door het ijs zakken! Daarom moeten 
we individuele situaties in beeld 
krijgen. Dat kan het beste op lokaal 
niveau. Maatwerk in plaats van al-
gemene maatregelen. En wat de zorg 
betreft: we zitten nu in een over-
gangssituatie, die voor veel mensen 
onzekerheid met zich meebrengt; op 
termijn komt het zeker goed, aldus 
mw. Yücel. PvdA Voorst  - zie ook de 
website: www.voorst.pvda.nl

Beursvloer Voorst ondersteunt JOGG 
gemeente Voorst 
TWELLO.- Beursvloer Voorst biedt 
tijdens de 3de editie op 20 mei JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) een 
podium om zich te presenteren tij-
dens het evenement. De JOGG-aan-
pak is een lokale aanpak die zich 
richt op kinderen en jongeren, hun 
ouders en hun omgeving. Doel: de 
stijging van overgewicht en obesi-
tas onder de jeugd omzetten in een 
daling. Gemeenten nemen in deze 
aanpak het voortouw. ‘De gemeente 
neemt de regie en werkt samen met 
alle lokale partijen op het gebied 
van zorg, sport, bedrijfsleven, wo-
ningbouw, welzijn en media om zo 
gezond eten en bewegen voor jonge-
ren aantrekkelijker én gemakkelijker 
te maken. 

aanmelden beursvloer
Het evenement is bedoeld voor be-
drijven en serviceclubs die zich 
betrokken voelen bij de Voorster 
samenleving. En voor verenigingen, 
stichtingen en maatschappelijke or-
ganisaties uit de gemeente Voorst 
die op zoek zijn naar een partij die 

iets voor ze kan betekenen. Kijk voor 
alle informatie op de website van 
Beursvloer Voorst. Meldt u nu kos-
teloos aan voor deelname via www.
beursvloervoorst.nl

Partners
De Beursvloer wordt mede mogelijk 

gemaakt door: Rabobank Apeldoorn 
en omgeving, Gemeente Voorst, 
Mens en Welzijn Voorst, Yellow 
Pirates, Van Drimmelen Noordman 
Slaghekke notariaat, Schimmel 
& Plante, AOC Oost en Voorster 
Nieuws.

Beursvloer Voorst locatie AOC Oost in Twello. 

Programma Volkssterrenwacht Bussloo
bUSSLOO.- Ook in de maand april 
zijn er bij de Volkssterrenwacht Bus-
sloo weer een aantal leerzame lezin-
gen te bezoeken. Op vrijdag 3 april 
gaat Alex Scholten dieper in op 25 
jaar Hubble Telescoop. Een van de 
meest bekende en productiefste in-
strumenten in de sterrenkunde is 
de Hubble Ruimte-telescoop. Al 25 
jaar heeft hij vanuit een baan om de 
aarde een onverstoorde blik op de 
sterrenhemel. Scholten toont aan 
de hand van de mooiste opnamen 
de wonderen van het heelal. Frank 
Vermeulen geeft op vrijdag 10 april 
meer uitleg over Big Bang voor be-
ginners. Astronomen denken dat het 
heelal 13,7 miljard jaar geleden ont-
stond uit een oneindig kleine ‘punt’.  
Frank Vermeulen legt uit hoe men 

tot deze conclusie is gekomen en 
hoe in de afgelopen 100 jaar theorie 
en waarnemingen gebruikt worden 
om dit model te ondersteunen. 

Voorjaarssterrenhemel
Op 17 april zal het onderwerp 
`Zooniverse` zijn. Het universum is 
net een dierentuin. De diversiteit 
tussen verschillende dieren is zo 
groot dat je moet categoriseren en 
classificeren om overzicht te creë-
ren. Het universum met zijn grote 
variëteit aan objecten is niet anders. 
Wat is een Pulsar? Hoe ziet een Qua-
sar eruit? Wat is het verschil tussen 
een Witte dwerg en een Rode reus? 
Hoe verhoudt een Blazar zich tot 
een Active Gallactic Nucleus? In 
deze presentatie scheppen we orde 

in het universum en geeft Christi-
aan Schriks in het kort een overzicht 
van alle type objecten die erin voor-
komen. Jaap van `t Leven zal in zijn 
lezing op vrijdag 24 april vertellen 
over de voorjaarssterrenhemel. Op 
heldere avonden zijn momenteel de 
planeten Mars en Saturnus zicht-
baar en de bekende sterrenbeelden 
van de voorjaarshemel. Sterren-
beelden als Grote Beer, Leeuw en 
Maagd domineren de avondhemel. 
Jaap van’t Leven laat zien hoe men 
deze sterrenbeelden kan herkennen 
en welke bijzondere objecten aan de 
voorjaarshemel zichtbaar zijn. Alle 
lezingen beginnen om 20:00 uur 
en de zaal is vanaf 19:30 open. De 
toegangsprijs bedraagt € 5,00 voor 
volwassenen en t/m 14 jaar € 2,50,-.  

Zondag 19 april 2015
De inschrijving staat open voor iedereen die enthousiast is om een rally te 
rijden in een oldtimer, een splinternieuwe bolide of ander voertuig. Even als 
vorig jaar gaat de opbrengst naar een goed doel; de mantelzorger binnen de 
gemeente Voorst. 
Een fantastische rit zal ongeveer 4 uur duren en zal midden in de gemeente 
Voorst eindigen. Uiteraard zal er wederom voor de inwendige mens gezorgd 
worden. Uw investering in het goede doel bedraagt €100,- per equipe met 
3 deelnemers. Voor een vierde deelnemer wordt €25,-- gevraagd.
U kunt nu inschrijven. Stuur een e-mail voor het inschrijfformulier 
naar klevering@tiscali.nl

http://www.komindekasstedendriehoek.nl
http://www.komindekasstedendriehoek.nl
http://www.voorst.pvda.nl
http://www.beursvloervoorst.nl
http://www.beursvloervoorst.nl


Heeft u behoefte aan een verkennend gesprek? 
Neem dan contact met ons op, 06-51207245.

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u 10% groene korting!

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

www.hoveniersbedrijfjutten.nl

Lid van de 
Vereniging
van Hoveniers en
groenvoorzieners

�

Maak geheel vrijblijvend een afspraak om samen tot een 
compleet ontwerp van uw droomtuin te komen.

Profi teer nu van het verlaagde 
btw-tarief. 15% korting op 
tuinaanleg en onderhoud.

Profi teer nu van het verlaagde 
btw-tarief. 15% korting op 
tuinaanleg en onderhoud.

 Tuinontwerp

 Tuinaanleg

 Tuin- en boomonderhoud

 Aanleg van vijvers

 Sierbestrating enz. enz.

Martijn Beekman
Zeedijk 29
7397 NS Nijbroek
Tel. 06 28 78 21 95
B.g.g. (0571) 29 18 04
info@hoveniersbedrijf-bmm.nl

www.hoveniersbedrijf-bmm.nl

U vindt ons ook op de markt: Lochem (wo), Colmschate (do) en Deventer (vr en za)
 Quabbenburgerweg 17, Terwolde Tel. 0571 - 271635   Fax 0571 - 275798

Openingstijden:
maandag 13.00 - 17.30
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 17.30
zaterdag 9.00 - 16.00
zondag gesloten

Paasactie! Violen 
uit eigen kwekerij
Keuze uit ± 30 kleuren

Potgrond AKTIE
Het gehele seizoen 
1 vaste prijs

T U I N Z A D E N  E N  G R O E N T E  P L A N T E N
18 voor 2 zakken

50 liter6.00 8.004.50

Nieuwe en gebruikte 
tuinmachines

De lente i n uw tu in of op uw ba lkon



Pagina  43 Voorster NieuwsWoensdag 1 april 2015

IJsboerderij de Horst, Oenerweg 99 Epe

Maandag 6 april Tweede Paasdag lammetjesdag bij 
IJs– en Speelboerderij “De Horst” Epe
Bij ons op de geitenboerderij zijn al heel veel lammetjes geboren en daarom houden wij op maandag 6 april 
tweede paasdag lammetjesdag. Dit jaar nog groter opgezet dan voorgaande jaren en bij minder goed weer 
alles binnen in de nieuwe verwarmde hal! Tweede paasdag bent u van harte welkom van 10.00 uur—17.00 uur.

� Lammetjes knuffelen
� Opening skybox in de nieuwe geitenstal !
� Bezichtiging nieuwe geitenstal !
� Spelen in de speeltuin en fietsen op crazy bikes en skelters
� Diverse springkussens
� Voetballen in panna kooi
� Twee kermis attracties waaronder een draaimolen
� Diverse kramen o.a. planten, kaas, steigerhout en nog veel meer
� Poppentheater, glasblazen en schminken
� Tevens mogen kinderen op twee van onze grote trekkers zitten (onder begeleiding) en kunnen ouders foto’s maken
� En natuurlijk genieten van een lekker ijsje in diverse smaken
� Ook is dit jaar super Robbert weer aanwezig met Wilhelmpje !
� Ook wordt er gedacht aan de inwendige mens verzorgd door Manfriet met zijn mooie oldtimer patat friet bus !!!
� Naast ijs schenken wij  ook koffie, warme choco, fris en ranja
� GRATIS PARKEREN EN ENTREE!

Wij hopen op uw komst om er een geslaagde dag van te maken!

Hoveniersbedrijf Jutten het adres voor 
het complete aanbod
TERWOLDE.- De belangrijke stap 
voor de aanleg van uw droomtuin is 
een goed ontwerp waarin al uw wen-
sen verwerkt zijn, met onze kennis 
en inzicht vormt dit een ontwerp dat 
de juiste verhoudingen heeft met de 
verrassende elementen van de vak-
man. Door u inzicht te geven in uw 
complete tuin inclusief tuinmeube-
len en accessoires krijgt u direct een 
overzicht van uw totale buitenruim-
te. En garanderen wij dat u direct 
bij oplevering kunt genieten van uw 
buitenruimte. Ook voor renovatie, 
onderhoud en zoekopdrachten kunt 
u terecht bij Hoveniersbedrijf Jutten. 
Uw wens en budget zijn onze uitda-
ging!

Kennismaking
Om kennis te maken kom ik zelf, 
Leon Jutten, naar u toe om zoveel 
mogelijk informatie van u te krijgen 
en deze dan te vertalen in een ont-
werp dat bij u en uw woning past. 
Het ontwerp moet dus volledig aan 
uw wensen voldoen. Als extra ser-
vice bied ik de mogelijkheid aan om 
gebruik te maken van onze tuinsty-
ling, waarbij tuinmeubilair en acces-
soires worden opgenomen. Hierdoor 
zijn alle elementen van de tuin op 
elkaar afgestemd passend bij uw 
budget. Om het ontwerp door te 
spreken kom ik zelf bij u langs, om 
eventuele aanpassingen door te voe-
ren, materialen door te nemen en of 
samen uit te kiezen. Er zijn immers 
1001 soorten stenen en dergelijke 
in de handel dus hierin begeleid ik 
u graag. Uiteindelijk is de tuin het 
maatpak van uw huis en dient het 
volledig passend te zijn. Wanneer 
we overeen zijn gekomen is deze 

tekening de leidraad voor verdere 
werkzaamheden en heeft u geen 
achteraf geen verrassingen. Uiter-
aard kunnen er altijd in overleg wij-
zingen worden doorgevoerd.  

aanleg
Van terras tot gazon, veranda tot 
tuinhuis, waterpartijen tot zwemvij-
ver, wij voeren alles in eigen beheer 
uit onder volledige garantie. U heeft 
altijd te maken met hetzelfde team 
en contactpersoon. Een trap in uw 
voortuin of een parkeerterrein bij 
uw bedrijf. Geen aanleg is voor het 
vakbekwame team van Hoveniersbe-
drijf Jutten te gek of te groot. 

Renovatie
Is er een onderdeel van uw bui-
tenruimte toe aan vervanging? Wij 
herstraten graag uw terras of oprit, 
renoveren uw gazon en weten raadt 
met de beplanting. Het scheuren, 
snoeien en verplanten kunt u met 
een gerust hart aan ons overlaten. 
Voor dat u het weet is uw tuin weer 
als nieuw!

Onderhoud
Naast de aanleg of renovatie is het 
van groot belang om uw tuin goed 

te onderhouden. Voor eenmalig of 
langdurig onderhoud zijn wij er voor 
u! Dit bestaat onder andere uit het 
schoonmaken van straatwerk en of 
bouwkundige elementen, onkruid-
vrij maken, snoeiwerk, bemesting en 
het verticuteren van het gazon. Door 
ons als vakbekwame hoveniers in te 
zetten bij het onderhoud weet u ze-
ker dat uw tuin op de juiste manier 
bijgehouden wordt. 

Tuinstyling
Direct genieten van uw tuin! Wan-
neer u voor een nieuwe aanleg of 
renovatie contact op neemt, krijgt 
u onze tuinstyling service aangebo-
den. Hierbij wordt er gelijk bij het 
ontwerp rekening gehouden met 
uw complete buitenruimte inclusief 
meubelen en accessoires. Wij garan-
deren scherpe prijzen, geen lange 
levertijden, een contactpersoon en 
een duidelijk kostenoverzicht voor 
de gehele tuin. Op het moment van 
oplevering kunt u direct in uw tuin, 
terras of balkon zitten, leven en ge-
nieten.

Meubelen en accessoires
Zonder meubelen en accessoires is 
uw buitenruimte niet compleet. Bent 
u op zoek naar het juiste meubilair, 
potten, ornamenten, haarden of dat 
ene beeld in uw tuin? Wij helpen u 
graag verder. Bezoek onze website 
voor de mogelijkheden, advies of 
plaats een gratis zoekopdracht. Wij 
delen graag onze kennis en netwerk 
om uw complete droomtuin te rea-
liseren. 
Hoveniersbedrijf Jutten, Quabben-
burgerweg 21, Terwolde, Tel.: 06-105 
16655,www.hoveniersbedrijfjutten.nl 

Op tweede paasdag van het pad 
af in de Duursche Waarden
OLST.- Wie zin heeft om op tweede paasdag een lange wandeling te maken 
is bij Staatsbosbeheer aan het goede adres. De wandeling brengt u op de 
mooiste plekjes in de Duursche Waarden. De Staatsbosbeheer IJsselnatuur-
gids vertelt u ondertussen van alles over dit unieke gebied en het beheer van 
Staatsbosbeheer. Deze drie uur durende ruige tocht start op maandag 6 april 
om 13.00 uur bij de balie van het Infocentrum IJssel Den Nul (Rijksstraatweg 
109, Olst) en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Na afloop van de wandeling kunt 
u een bezoek brengen aan het infocentrum Den Nul. Geniet op het terras van 
het uitzicht over het water, neem een kijkje in de expositieruimte, of laat de 
kinderen spelen in de buitenspeelplaats. Kosten : € 5,00 voor volwassenen 
en € 2,50 voor kinderen tot en met 12 jaar. Aanmelden kan bij buitencen-
trumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl Tel: (0548) 61 27 11. Spontaan 
meewandelen kan ook. Tip: Het wandelpad kan modderig zijn. Waterdichte 
schoenen of laarzen zijn dan een echte aanrader en neem vooral een ver-
rekijker mee!

Opening nieuw tuinseizoen 
De Havikshof
KLaRENbEEK.- Vanaf zondag 5 
april, zal Roofvogeltuin de Haviks-
hof haar tuindeuren aan de Oud-
huizerstraat 36a weer openen voor 
publiek. Beide paasdagen is de tuin 
geopend, van 12.00 tot 16.30 uur. 
Afgelopen winter heeft de tuin een 
kleine aanpassing ondergaan, zodat 
u ook dit jaar verrast zult worden. 
Ook dit jaar zet de Havikhof zich 
weer in voor de actie opgeven is 
geen optie van het KWF. Van iedere 
betalende bezoeker zal er 0,50 euro 
naar het goede doel gaan. Hiermee 
zal de Havikshof het Klarenbeekse 
team steunen om samen zo veel 
mogelijk geld in te zamelen. Er zal 
in dit kader nog een actie plaats-
vinden rond moederdag. Verras je 
moeder met een foto samen met de 
bijzondere woestijnbuizerd, Rania 
voor moederdag. Nadere informa-
tie volgt. Voor de rust van de vo-

gels worden honden niet toegelaten. 
Groepen kunnen de tuin op afspraak 
bezoeken, (055) 301 27 98. Wilt u 
een vliegshow beleven, bel dan eer-
der vermelde telefoonnummer voor 
de mogelijkheden. Bezoek ook eens 
de website, www.havikshof.nl. 

Tipke Zuidema met zijn 
trots, zeearend Aquilla. 

mailto:buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
mailto:buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl
http://www.havikshof.nl


detuinenvanbosch.nl
Hoveniersbedrijf

Koppelstraat 42 - 7391 AK Twello
T 0571 27 04 73  - info@detuinenvanbosch.nl

volg ons: 

Natuurlijk!

Twello - (055) 323 25 06

www.vanrooyentuinen.nl

De Kruidentuin, Lenteklokje 3, 7392 AJ Twello, tel (0571) 270886, kruidentuin@de-passerel.nl 

•  Va s t e  p l a n t e n  •  H e e s t e r s  •  P e r k g o e d  •  K r u i d e n

9 MEI VOORJAARSMARKT
ambachten + roofvogelshow van 9.00 tot 16.00 uur

- Kaarsenmakerij

- Import Italiaanse kruiden

- Ambachtelijke zeepjes

- Volop eigentijdse bijzondere 

decoratie-artikelen in de winkel

Restaurant: kop koffie 
met ambachtelijke 

appeltaart

Voor al uw:

• Sierbestrating
• Tuinaanleg

• Tuinonderhoud
• Dienstverlening
• en alle andere 

tuinwerkzaamheden

Hoveniersbedrijf
G. van Vemde

Staat ook dit seizoen 
weer voor u klaar!

Dorpsstraat 35

7396 AK Terwolde

06-23840720

0571-292769

gvemde@hotmail.com

Profi teer van de 
6% BTW regeling

tot 1 juli 2015

www.overmars-tuinenpark.nl

Weteringenstraat 7, 7391 MJ Twello

Tel. 0571 - 271712, Fax 0571 287228

De lente i n uw tu in of op uw ba lkon
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Detuinenvanbosch
TWELLO.- Detui-
nenvanbosch is 
een ontwerpstudio 
en hoveniersbe-
drijf die zich richt 
op mensen die iets 
speciaals van hun 
tuin willen maken. 
U wilt geen dertien-
in-een-dozijn-tuin?  
Als specialist in 
het ontwerpen van 
eigentijdse en niet 
alledaagse tuinen 
creëren we samen 
met u een buitenruimte welke naad-
loos aansluit op de wensen van u als 
eindgebruiker. Detuinenvanbosch 
kenmerken zich door een helder lij-
nenspel en een doordacht ontwerp. 
Duurzame materialen, zorgvuldig 
ontworpen elementen en rustige 
beplanting maken van uw tuin een 
tijdloos geheel. Projectmanagement 
van A tot Z: Alle elementen in uw 
tuin worden in eigen beheer efficiënt 
gerealiseerd, waarbij kwaliteit en 
duurzaamheid in zowel werkwijze 
als materiaalkeuze voorop staan. Eén 
aanspreekpunt voor al uw wensen 

ontzorgt u als opdrachtgever. Een 
creatieve mix van alle elementen 
zullen van uw tuin een stijlvolle bui-
tenruimte maken om optimaal van te 
genieten. Ook voor het onderhouden 
van uw buitenruimte bent u bij de-
tuinenvanbosch aan het goede adres. 
Wilt u geïnspireerd worden en sa-
men uw droomtuin realiseren? neem 
dan contact met ons op! Detuinen-
vanbosch, Koppelstaat 42, 7391 AK 
Twello, (0571) 270473 www.detui-
nenvanbosch.nl info@detuinenvan-
bosch.nl volg ons op facebook, www.
facebook.com/detuinenvanbosch

Zeventig jaar bevrijding Oosterhuizen, 
Lieren en Beekbergen
OOSTERhUIZEN.- het bevrij-
dingscomité beekbergen, Lieren 
en Oosterhuizen heeft het pro-
gramma voor de viering van 70-
jaar bevrijding van deze dorpen 
zo goed als rond. Op 16 april, om 
9.00 uur, is de herdenking van 
Oosterhuizen door de basisschool 
Oosterhuizen.

De volgende dag 17 april, om 9.00 
uur, is de herdenking van de drie 
dorpen bij het monument in Lie-
ren, met medewerking van The 48e 
Highlanders of Holland, de basis-
school Prinses Juliana en de inwo-
ners van de dorpen. Om 19.30 uur 
is de herdenking ook voor ieder-
een met medewerking van The 48e 
Highlanders of Holland Pipes and 
Drums, sprekers en The Old Army 
Cars met hun legervoertuigen. Op 
zaterdag 18 april is de viering van 
de bevrijding en zal om 10.00 uur 
geopend worden door mr. De Graaf, 
oud burgemeester van Apeldoorn. 
Dit zal gebeuren bij de Boerderij aan 
de Tullekensmolenweg te Beekber-
gen. Hier zullen een expositie, foto’s 
en films tentoongesteld worden, 
vanaf 1985 tot heden over de versie-
ringen en de enorme mooie en grote 
optochten van de dorpen. Om 11.00 

uur vertrekken de legervoertuigen 
van The Old Army Cars uit Klaren-
beek met schoolkinderen en inwo-
ners voor een rondrit door de drie 
dorpen. Zij volgen de route langs 
drie monumenten en worden ont-
vangen door genodigden, The 48e 
Highlanders of Holland Pipes and 
Drums en hopelijk veel aanwezigen 
uit de dorpen. Na terugkomst zal er, 
zoals traditie geworden is, boeren-
kool met worst geserveerd worden, 
eerst voor genodigden en daarna 

voor iedereen, net zolang de voor-
raad strekt. Vanaf 14.30 uur zullen 
op het buitenpodium optreden, het 
vrouwenkoor Oosterhuizen, Ancona 
accordeonvereniging Beekbergen, 
PJB muziekvereniging Beekbergen, 
City of Apeldoorn Pipes and Drums 
en het Oosterhuuzens dialectkoor. 
Het slotspektakel zal een optreden 
zijn van het Oosterhuuzens Dialect-
koor samen met The City of Apel-
doorn. Om 17.00 uur is het einde 
van de feesten.

Bevrijdingsmonument van Lieren.

Geslaagde motorshow MC De Klassieker
LIEREN.- De afgelopen motorshow 
van motorclub De Klassieker, ge-
houden bij Henk de Groot, mag als 
heel geslaagd worden beschouwd. 
Het aantal van 65 motoren, waarvan 
de oudste uit 1914 afkomstig is, gaf 
al aan dat er veel verscheidenheid 
in jaartallen aan motoren aanwezig 
was. De ruimte waar alle motoren 
stonden was goed verlicht, zodat 
al deze motoren goed tot hun recht 
kwamen. Een van de hoogte punten 
was natuurlijk de koffiecorner, waar 
weer veel contacten gelegd zijn over 
diverse manieren van coaten en 
spuiten van motoren. Dit was goed 
te zien aan de voorbeelden die ook 
te bekijken waren. De sponsoren 
hadden veel gesprekstof en de be-
zoekers konden zo de kneepjes van 
het vak leren. Een veel gemaakte op-
merking was; waarom doen jullie dit 
niet vaker, er staan zoveel verschil-
lende motoren waar iedereen wel 
wat mee heeft of gehad heeft. Leuk 

Riëd sterkste schakel van 
de regio Stedendriehoek
TWELLO.- Riëd, ontwikkelaar, producent en leverancier van profes-
sionele lijmen, is uitgeroepen tot De Sterkste Schakel in de regio Ste-
dendriehoek, NO-Veluwe en de gemeenten Raalte en Lochem. Da Vinci 
Salonautomatisering kreeg de Runner Up-award.

De prijzen zijn donderdag 26 maart 
uitgereikt tijdens een feestelijke net-
werkbijeenkomst in hotel-restaurant 
Taverne in Twello. De Sterkste Scha-
kel is een initiatief van zakenmagazine 
Driesteden Business. Het magazine 
had voor de eerste editie van deze 
prijs bedrijven uitgenodigd om een 
collega-bedrijf te nomineren. Belang-
rijkste criterium: een klantvriendelijke 
en klantgerichte instelling. De jury 
ontving 55 nominaties, waaruit een 
shortlist werd samengesteld van zes 
bedrijven: Hoegen Fietsverhuur, Druk-
werkdeal.nl, Da Vinci Salonautomati-
sering, ROC Aventus, Riëd structural 
adhesives en Almat Laren.
Juryvoorzitter Harry Webers (oud-di-
recteur Wittenveen + Bos) benadrukte 
de waarde van de verkiezing: “U bent 
genomineerd door een collega-bedrijf. 
Dat heeft een belangrijke meerwaarde. 
Uit onze screening bleek dat de geno-
mineerde bedrijven inderdaad stuk 
voor stuk uiterst klantgericht zijn. 
Maar als jury zijn we verder gegaan 
dan klantgerichtheid alleen. We heb-
ben ook gekeken naar creativiteit, 
slagvaardigheid en servicegerichtheid. 
Daarnaast hebben we gekeken of de 
bedrijven ‘gezond’ zijn, simpelweg, of 
er geld verdiend wordt.”
Volgens Webers voldeed Riëd het best 
aan al deze voorwaarden. “Het bedrijf 
uit Twello startte in 2004, heeft nu 
al een jaaromzet van 6 miljoen euro, 
heeft twintig medewerkers in dienst 
en maakt een jaarlijkse groei door 
van 20 procent. Bovendien toont Riëd 

een grote mate van maatschappelijke 
betrokkenheid door een deel van het 
productiewerk te laten verrichten door 
medewerkers met een beperking.”
Riëd-directeur Eddie Roosnek was bij-
zonder blij met de prijs: “Ik ben vooral 
blij met zo’n positieve jury-waarde-
ring. De screening door de jury was 
behoorlijk streng en als je daar dan als 
winnaar uitkomt, dan is dat voor mij 
een bevestiging dat we op de goede 
weg zijn.”

De onderscheiding ‘Runner-Up’ ging 
naar Da Vinci Salonautomatisering. 
Dit familiebedrijf uit Vorden is de af-
gelopen jaren uitgegroeid tot de num-
mer 1 in (kappers)salonautomatise-
ring. Op dit moment werken meer dan 
1.500 kapsalons en 8.000 kappers in 
Nederland met het Da Vinci automati-
seringssysteem. “Een heel dynamisch 
bedrijf met veel groeipotentie en ui-
terst klantgericht. Omdat de leiding 
van het bedrijf bestaat uit ex-kappers 
die exact weten wat er in de Neder-
landse kapsalons gebeurt, kunnen ze 
snel en efficiënt inspelen op vragen. 
Ik verwacht dit bedrijf de komende ja-
ren nog wel eens terug te zien”, aldus 
jury-voorzitter Webers, die daarmee al 
aangaf dat deze eerste Sterke Schakel-
verkiezing wat hem betreft zeker niet 
de laatste is. “Dit initiatief van Drieste-
den Business vraagt om een vervolg. 
Een mooie manier om bedrijven met 
elkaar te verbinden en de koplopers 
wat betreft klantgerichtheid in het 
zonnetje te zetten.”

De winnaars van de Sterkste Schakel- en Runner Up-award, Riëd en Da 
Vinci Salonautomatisering, tonen trots hun prijzen. 

(Foto: Evert van de Worp) 

om mee te maken was dat veel opa’s 
en oma’s hun meegebrachte klein-
kinderen vertelden dat dit toenter-
tijd het vervoermiddel was.  
Reparaties van die tijd werden in 
alle vormen van ervaring ook door-

gesproken. Hier kwam het veelal aan 
op vingerspitsen gevoel, de nodige 
kennis van zaken en hoe je bijvoor-
beeld de ontsteking moet afstellen. 
Kortom: een leerzame show met een 
scala aan prachtige motoren.

Vrijwilligers gezocht voor behouden 
hoogstamboomgaarden
WILP.- Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (SLG) zoekt vrijwilligers 
voor de nieuwe Hoogstambrigade 
Wilp en omgeving die het behoud 
van deze boomgaarden een warm 
hart toedragen. De hoogstamboom-
gaard is niet alleen belangrijk voor 
het behouden van oude fruitrassen 
maar zij biedt ook veel ruimte voor 
dieren en planten. Door samen aan 
de slag te gaan blijven deze boom-
gaarden behouden. Het is nuttig 
maar vooral gezellig om te doen. Vrij-
willigers krijgen voor hun inzet een 
vierdaagse cursus over hoogstamfruit 
kosteloos aangeboden. De eerste cur-
susdag vindt plaats op zaterdag 25 
april van 9.00 tot 12.00 uur in dorps-
huis De Pompe, Dorpsstraat 41.

cursus
Het thema op deze dag is enten en 
oculeren. Belangstellenden voor 
de nieuwe Hoogstambrigade Wilp 
en omgeving melden zich tot en 
met 16 april aan bij SLG via info@
landschapsbeheergelderland.nl 
of via www.landschapsbeheergel-
derland.nl. Vrijwilligers voor de 
nieuwe Hoogstambrigade Wilp en 
omgeving worden opgeleid door 

hoogstamfruitdeskundige Michael 
Witjes van SLG. Na het volgen van 
de cursus gaat u zich gedurende 
twee jaar in ieder geval vier zater-
dagen inzetten als vrijwilliger in de 
nieuwe Hoogstambrigade Wilp en 
omgeving. Een Hoogstambrigade is 
een groep enthousiaste vrijwilligers 
die zich inzet voor het behoud en 

beheer van hoogstamfruit.  Dit pro-
ject wordt mogelijk gemaakt door 
de Provincie Gelderland en de ge-
meente Voorst. In Gelderland zijn 
momenteel 20 hoogstambrigades ac-
tief. Kijk voor meer informatie over 
hoogstambrigades en hoogstamfruit 
op www.landschapsbeheergelder-
land.nl

Stichting Landschapsbeheer Gelderland zoekt vrijwilligers voor de 
nieuwe Hoogstambrigade Wilp en omgeving.  

http://www.detuinenvanbosch.nl
http://www.detuinenvanbosch.nl
mailto:info@detuinenvanbosch.nl
mailto:info@detuinenvanbosch.nl
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl
mailto:info@landschapsbeheergelderland.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
http://www.landschapsbeheergelderland.nl
file:///Volumes/Voorster%20Nieuws/Opmaak/%20%20VN%202015/week%2014/Tekst%2014/../Downloads/www.landschapsbeheergelderland.nl
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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”

Tuinaanleg en onderhoud

-  graszoden topkwaliteit
 €2,25 m2

- grote sortering tuinplanten 
 o.a. beuk, hedera, vaste planten

- haagconiferen, bomen 
 o.a. catalpa, leilinde enz.

THUIS 

BEZORGEN

MOGELIJK

Woudweg 87

Klarenbeek,

tel. (055) 301 15 42
de Kleverkamp • Terwolde (Gld) • 0571-27 59 57

www.kleverkamp-landhekken.nl • info@kleverkamp-landhekken.nl

 de
 K

leverkamp  Landhekken

van Egteren
hoveniers | Tuinontwerpa v e

 Tuinaanleg  Wat u ook bedenkt voor uw tuin, onze ervaren vakmensen 

  maken het met oog voor detail en duurzaamheid. 

 Onderhoud  Een tuin kan niet zonder onderhoud. Zonder voedingsstoffen

   kunnen planten, bomen of grasvelden niet groeien. 

 Bestrating  Bestrating is absoluut een specialisme van Van Egteren. 

 
 Gazon aanleg  Wij zijn gespecialiseerd in gras en gazon aanleg van A tot Z.

 Cultuurtechniek  Van Egteren verzorgt veel maaiwerk voor partijen als 

  Waterschappen en locale of regionale overheden. 

Onze kracht?
Veelzijdigheid en flexibiliteit

sen 

toffen

.

ot Z.

www.vanegteren.nl tel. Klarenbeek (055) 301 27 08 tel. Nieuw Heeten (0572) 32 11 90

Hessenlaan 9 | 7395 MH Teuge | 0624609812
www.hjhurenkamp.nl | info@hjhurenkamp.nl

Bent u uitgekeken op uw huidige tuin? Altijd al gedroomd van een prachtige sier-
vijver? Kan uw bedrijf wel een sfeervolle buitenruimte gebruiken? Of bent u op zoek 

naar een vakkundige hovenier en/of groenvoorziener  
voor het realiseren van uw groenproject?  

Voor al uw groene wensen bent u bij Ter Riele aan het juiste adres!

Wij realiseren al meer dan vijfentwintig jaar de meest uiteenlopende 
groene wensen. Dit succes danken wij aan aan het continue  

leveren van topkwaliteit en een uitstekende service. 

TER RIELE B.V.
Hoveniers | Boomverzorging | Kwekerij | Civiele werken | Groenvoorziening 

ste adres!

opendeeee 
ue  
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Parkeergeld betalen alleen 
met PIN 
bUSSLOO.- Op recreatiegebied Bus-
sloo zijn de werkzaamheden in volle 
gang voor het implementeren van 
het nieuwe parkeersysteem. Bij het 
nieuwe systeem geldt dat men bij 
het uitrijden een uitrijkaart of een 
parkeerpas van Leisurelands nodig 
heeft.  De uitrijkaarten zijn te koop 
bij de automaten op het gebied. Hier 
kan men alleen met PIN betalen. De 
mogelijkheid om contant te betalen 
is komen te vervallen. De werk-
zaamheden voor alle in- en uitgan-
gen op Bussloo zijn voor het seizoen 
1 mei 2015 afgerond. Vanaf 21 maart 
2015 zijn ingang 1, 2 en 5 voorzien 
van het nieuwe parkeersysteem. Bij 
de andere ingangen kan men tot de 

invoering van het nieuwe systeem 
nog betalen bij binnenkomst. Voor 
de invoering van de PIN betaalwijze 
zijn er enkele redenen. Leisurelands 
merkt allereerst dat het pingebruik 
enorm toeneemt en een andere re-
den is de reeks van vernielingen aan 
de betaalautomaten op de andere re-
creatiegebieden waarbij iedere keer 
slechts enkele euro’s zijn buitge-
maakt, terwijl de schade duizenden 
euro’s betreft. Parkeerpashouders 
houden bij het nieuwe parkeersy-
steem de parkeerpas voor de zuil 
bij de uitgaande slagboom om uit te 
kunnen rijden. Meer informatie over 
Leisurelands en het nieuwe parkeer-
systeem zie www.leisurelands.nl. 

Typejuf-team haalt  
2e prijs Nederlands Kampioenschap

EMPE.- Met drie prijzen gingen ze 
naar huis, de vier leerlingen van 
‘de typejuf.’ Zaterdag was een span-
nende dag voor Ivar, Valerie, Yu Xin 
en Yu Shuo. In Nijkerk mochten 
zij deelnemen aan het Nederlands 
Kampioenschap Computertypen. 
Dat is op zich al bijzonder: hier doet 
alleen de top van Nederland aan 
mee. 

De combinatie van foutloos en snel 
typen maakt dat je een prijswinnaar 
kunt zijn. En dat is gelukt! Genoem-
de vier kanjers sleepten als team 
de 2e prijs in de wacht. Yu Xin Wu 
werd 2e in de categorie 13-17 jaar en 
Ivar Jansen bleek met glans de beste 
in het typen van Engelse tekst. 

Uiteraard is typejuf Ingrid van Dee-
len super trots op deze toptypers!

Sneller met de auto van A naar B  
in de regio Stedendriehoek

Het team.

STEDENDRIEhOEK.- Onverwachts in een file komen. Rondjes rijden 
door de stad om een vrije parkeerplaats te vinden. herkenbaar? Vast 
wel, want elke automobilist maakt dit geregeld mee. Maar gelukkig kan 
het ook anders. Namelijk door Intelligente Transport Systemen (ITS) in 
te zetten. In de afgelopen maanden heeft Slim Reizen Stedendriehoek 
hier heel wat meters mee gemaakt. Een overzicht.

Als automobilist krijgt u op allerlei 
manieren informatie om uw route 
te plannen. Bijvoorbeeld via een 
routeplanner op de smartphone of 
computer, een navigatiesysteem in 
de auto en de matrixinformatiebor-
den langs de weg. De toepassing van 
dit soort informatie- en communica-
tietechnologieën heet ook wel ITS. 
De regio Stedendriehoek heeft haar 
ITS-informatie in het afgelopen jaar 
geactualiseerd, gekoppeld aan de in-
formatie van andere regio’s en vrij-
gegeven. Met als doel dat weggebrui-
kers op een veilige, snelle manier 
van A naar B kunnen reizen. Deze 
vrijgegeven informatie kunnen be-
drijven bijvoorbeeld gebruiken om 
hun navigatiesystemen te updaten 
of nieuwe apps te ontwikkelen. Drie 
voorbeelden van wat wij hebben be-
reikt in de afgelopen maanden:

Welke parkeergarage heeft nog 
plek?
Hoeveel plekken zijn er nog vrij in 
een parkeergarage, wat zijn de tarie-
ven, is er een oplader voor de e-au-
to? De gemeente Deventer heeft deze 
gegevens van haar garages vrijgege-
ven. De app TimesUpp (alleen voor 
iPhones) gebruikt deze informatie 
sinds december 2014. Met deze app 
hoeft u in Deventer dus niet meer te 
zoeken naar een parkeerplaats, want 
u ziet hoeveel plaatsen elke garage 
nog vrij heeft. Apeldoorn geeft de 
gegevens van haar parkeergarages 
later in 2015 vrij.

beter omleiden bij 
evenementen en incidenten
De wegen in onze regio hebben 
meerdere wegbeheerders (‘eigena-
ren’): twee provincies (Overijssel 
en Gelderland), gemeenten en Rijk-
waterstaat. Zij willen het verkeer zo 
goed mogelijk kunnen (om)leiden 

bij files of evenementen. Dat gaat 
het beste als ze goed samenwer-
ken. Die samenwerking is in 2014 
geoptimaliseerd. Er zijn afspraken 
gemaakt over scenario’s: hoe lei-
den we verkeer om bij een incident 
of evenement en hoe passen we de 
verkeerslichten hierop aan. Ook zijn 
alle verkeersmanagementsystemen 
gekoppeld (systemen die automa-
tisch onder andere de verkeerslich-
ten en matrixborden bedienen). Wat 
merkt u daarvan? Bij een incident of 
evenement wordt u nu sneller en ge-
makkelijker omgeleid. Bijvoorbeeld 
omdat de stoplichten van de omlei-
dingsroute langer op groen blijven 
staan. 

Precieze start- en einddatum 
wegwerkzaamheden
In de file komen omdat wegwerk-
zaamheden uitlopen, dat vindt 
niemand leuk. Helaas gebeurt het 
wel, omdat tot voor kort alleen de 
geplande start- en einddatum door 
werden gegeven. Vorig jaar is er een 
systeem geïntroduceerd waarbij aan-
nemers van de werkzaamheden per 
sms de precieze datums melden. 
Het is nu aan de routeplanners en 
andere informatiesystemen om deze 
informatie over te nemen. Zodat u 
bijvoorbeeld weet dat u eerder van 
huis moet, omdat uw routeplanner 
aangeeft dat er langer aan de weg 
wordt gewerkt dan u dacht.

En de toekomst?
We hebben al heel wat verbeterd, 
maar het kan altijd nog beter. Daar-
om wil Slim Reizen Stedendriehoek 
de komende jaren onder andere met 
de volgen de projecten aan de slag:

Betere verdeling van verkeer op de 
afritten van snelwegen. Mensen 
die de weg naar Deventer niet ken-

nen, pakken al snel de eerste afrit 
van de snelweg (nummer 23) om 
er te komen. Terwijl de route vanaf 
de volgende afslag (24) ook prima 
kan. Slim Reizen Stedendriehoek 
wil informatie verzamelen en vrij-
geven over hoe druk het is op de 
vervolgroutes na deze en andere 
snelwegafritten. Zodat de automobi-
list geadviseerd kan worden om een 
alternatieve afrit te nemen als het op 
één route erg druk is.

Ook gegevens van parkeren op straat 
verzamelen en vrijgeven. Of er plek 
vrij is in een parkeergarage is mak-
kelijk te meten dankzij de slagbo-
men. Op straten en pleinen zonder 
slagbomen moet dat op een andere 
manier gemeten worden. Daarom 
wil de gemeente Deventer met een 
pilot onderzoeken of ook op straat 
kan worden geregistreerd waar er 
parkeerplekken vrij zijn.

Onderdeel van beter benutten
De acties van Slim Reizen Steden-
driehoek met ITS zijn natuurlijk ook 
interessant voor de rest van Neder-
land. Daarom wisselen we een groot 
deel van onze ideeën en succesver-
halen uit in het programma Beter 
Benutten. In dit programma nemen 
Rijk, regio’s en bedrijfsleven samen 
innovatieve maatregelen om de be-
reikbaarheid in de drukste regio’s te 
verbeteren.

Toerrit Megafoon
TWELLO.- Zondag 19 april organi-
seert MC De Megafoon Twello haar 
32ste Molenrit en gaat voor een 
groot gedeelte over de Veluwe en is 
± 185 km lang. De route is op GPS 
verkrijgbaar. Bij voorinschrijving 
kan je de route thuis ontvangen, en 
wordt uiterlijk zaterdag 18 april naar 
je toe verzonden. Het voordeel is dat 
de route ook ergens anders opgepakt 
kan worden, misschien wel in je ei-
gen dorp en in verband met verschil-

lende versies kaartmateriaal thuis 
goed ingeladen kan worden. De soft-
ware waarin de routes uitgezet zijn 
is City Navigator 2015.3. Tevens is 
de route voorzien van de track. Ui-
teraard kan je op het clubhuis ook 
de route inladen. Clubhuis MC de 
Megafoon’, Stinzenlaan 81, Twello, 
telefoon (0571) 27 50 47, starttijd 
tussen 9.00 en 11.30 uur. 

Inschrijven à € 4,00, dit bedrag 

kan zondag op de toerdag bij de in-
schrijftafel voldaan worden o.v.v. 
inschrijfnummer. De koffie is op de 
toerdag gratis. 

MC de Megafoon contactpersonen 
zijn Fred Maatman 06-53222972 
of Jan Palm 06-30684888  toer@de-
megafoon.nl , www.demegafoon.nl 
Deze route is geheel vrijblijvend te 
rijden. De KNMV en/of LOOT noch 
de club kan bij een ongeval, van wel-
ke aard dan ook tijdens de toertocht, 
op geen enkele wijze aansprakelijk 
worden gesteld.

Hoveniersbedrijf Ter Riele 
geeft groen vorm

KLaRENbEEK.- Van strak en mo-
dern tot aan een organisch  gevorm-
de  landschapstuin  of weelderige 
prairietuin. Een tuin moet naadloos 
aansluiten bij uw wensen. Zodat u 
zich er thuis voelt en er tot rust kunt 
komen. Bij de aanpak van tuinpro-
jecten werken ze bij ter Riele  inno-
vatief,  vernieuwend  en  volgens  de 
laatste trends. Daarnaast werken zij 
ont zorgend en bieden een  totaal-
pakket  aan  werkzaamheden,  van 
ontwerp tot aanleg en onderhoud. 
Mocht u de tuin aan gaan passen 
of volledig willen renoveren.  De  
start  van alles begint bij een goed 
doordacht plan. De tuin- en land-
schapsontwerper maakt voor ie-
dere tuin een  passend  en  uniek  
plan. Uitgewerkt  in een ontwerp 
met beschrijvende offerte. Als deze 
basis gelegd is en u bent enthou-
siast geworden kan de realisatie 
beginnen. De uitvoering van uw 
tuinproject wordt vooraf duidelijk  
gepland en georganiseerd.  Zodat 
tijdens de uitvoering alles vlot en 
vlekkeloos kan verlopen. De aanleg 
is de fase waarin het ontwerp  vorm  
krijgt en de eerste  tekenen van uw 
nieuwe tuin zichtbaar worden. 
Het ontwerp gaat leven, alle uitge-
zochte materialen en planten begin-
nen door de aanpak van vakbekwa-
me hoveniers samen één geheel  te  
vormen.  Als de specialisten van ter 

Riele hun werk  goed gedaan  heb-
ben voelt u zich thuis in uw eigen 
tuin en sluit het aan bij alle wen-
sen en eisen die u vooraf aan hen 
gesteld heeft. En het mooiste is als 
het uw wensen en eisen overtreft. 
Zij willen graag deze uitdaging met 
u aangaan. Een mooie tuin aanleg-
gen is stap 1, de ontwikkeling van 
de tuin tot het gewenste eindbeeld 
is stap 2, 3 en 4. Voor veel van hun 
opdrachtgevers is het uitvoeren 
van de dagelijkse onderhoudswerk-
zaamheden in de tuin goed uit te 
voeren en beleefd menigeen daar 
plezier aan. Echter als het aankomt 
op snoeien worden de hoveniers 
vaak ingeschakeld om dit specia-
listische werk uit te voeren om er 
verzekerd  van te zijn dat de tuin 
zich optimaal kan ontwikkelen. 
Voor het onderhoud hebben ze bij 
ter Riele de mogelijkheid  tot  ver-
schillende  onderhoudsschema’s. 
Dit  kan  zijn  volledig  onderhoud,  
tijdelijk onderhoud  (bijvoorbeeld 
tijdens  uw  vakantie),  een voor- en 
of najaarsbeurt. Maar ook een een-
malige snoeibeurt kunnen zij voor 
u uitvoeren. Alvast  ideeën  opdoen  
en  een  afspraak maken?? 
Bezoek onze volledig nieuwe web-
site www.tterriele.nl 
Hoveniersbedrijf Ter Riele, Hoofd-
weg 2, Klarenbeek Tel.: 055 - 30 11 
743

Kruidenkwekerij de 
Kruidenkar open
KLaRENbEEK.- In Klarenbeek opende Kruidenkwekerij de Kruidenkar, ge-
legen aan de Kar 1, eind vorig jaar haar deuren. Een kwekerij uniek in de 
regio vanwege haar grote assortiment. Wat begon als een passie, is inmiddels 
uitgegroeid tot een professionele kruidenkwekerij met bijzondere kruiden, 
geneeskrachtige kruiden, maar ook met de bekende keukenkruiden. De krui-
den worden op biologische wijze gekweekt waarbij het gebruik van kunst-
mest en chemische bestrijdingsmiddelen word vermeden. Kruidenkwekerij 
de Kruidenkar verkoopt ook geurplanten en biologische zaai- en potgrond. 

Openingstijden van maandag tot en met zaterdag, van 10.00 tot 18.00 uur. 
Voor meer informatie: tel. (055) 301 63 57 en/of (06) 11 31 23 72 of www.
dekruidenkar.nl.

http://www.leisurelands.nl
mailto:toer@demegafoon.nl
mailto:toer@demegafoon.nl
http://www.demegafoon.nl/
http://www.tterriele.nl
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Ander kanon op open zaterdag 
van IJssellinie
OLST/WELSUM.- De Stichting De 
IJssellinie in Olst heeft sinds en-
kele dagen de beschikking over een 
ander Bofors-luchtdoelkanon. De 
40 L(ang) 70 vervangt het exem-
plaar van hetzelfde type dat enkele 
jaren in Olst was gestationeerd en 
dat kampt met een lastig te verhel-
pen storing. Het ‘nieuwe’ wapen is 
aanstaande zaterdag (4 april) voor 
het eerst te zien op de maandelijkse 
open dag op landgoed De Haere. Het 
wordt opgesteld in de nabijheid van 
havezate De Haere. In tegenstelling 
tot het ‘oude’ kanon is het exem-
plaar dat zaterdag wordt geshowd 
geheel handbediend. 

Het kanon van het Zweedse con-
cern Bofors,  is afkomstig van het 
Museum Historische Verzameling 
Grondgebonden Luchtverdediging, 
dat is gevestigd op de vliegbasis in 
het Noord-Limburgse Vredepeel. De 
40 L 70,  in licentie gebouwd door 
Wilton-Feijenoord, verving in 1956 

de 40 L 60. Het kanon heeft een iets 
langere loop en een veel grotere 
vuursnelheid dan zijn voorganger, 
de 40 L 60. Dat laatste was nodig 
omdat de Russische jachtvliegtui-
gen tijdens de Koude Oorlog steeds 
sneller konden vliegen. De 40 L 70  
is anno 2015 nog in gebruik bij de 
Argentijnse strijdkrachten.

De open zaterdag van 4 april be-
gint om 12.00 uur. Om 16.00 uur 
vertrekt de laatste rondleiding bij 
de hospitaalbunker (Haereweg 4B). 
Deelname aan de excursie, waar-
voor men zich ter plaatse kan op-
geven, kosten € 4.00. Kinderen die 
de basisschool bezoeken betalen de 
helft. Reserveren is niet mogelijk. 
De volgende open zaterdag is op 2 
mei. Dan is ook de commandobun-
ker van de luchtafweer in Welsum, 
aan de overzijde van de IJssel, voor 
het publiek geopend. Voor meer in-
formatie: www.ijssellinie.nl 

Ontspanningsconcert
TWELLO.- Op dinsdag 7 april verzorgt Thea Tolkamp een ontspannings-
concert in gebouw Irene. Met klankschalen, gong, trommel, citer, sansula 
en oceandrum bezorgt ze u een verrassende klankbeleving. Het levert een 
volledige ontspanning op, die u niet wilt missen. 

Aanvang 19.15 uur tot 20.45 uur. Meenemen: (yoga)matje/tuinstoelkussen-
kussen-deken. Vergoeding: 15 euro. klankenbad@gmail.com of www.home.
deds.nl/~klankenbad of Thea Tolkamp, telefeoon (0571) 27 32 37.
   

VAN KOUSWIJK JANSEN

stalling voor: 
campers - caravans - boten - oldtimers

VOOR AL UW TUIN- EN STRAATAANLEG
Tevens kleine sloop- en bouwwerkzaamheden
VERKOOP VAN:

• (sier-) bestrating
• stalramen
• brievenbussen
• (breker-)zand
• tegels
• blokhutplanken

Adres:
Zutphenseweg 4b-6 (N345)
7382 AL  Klarenbeek
Tel: 055 - 301 23 65

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van 7.00 uur tot 21.00 uur
(na sluitingstijd is bezoek op afspraak mogelijk)
Op zondag zijn wij gesloten.

• opsluitbanden
• steigerplanken
• lantaarns
• bouwmaterialen (o.a. zand/cement)
• tuinbeelden
• grafstenen

Veel uit voorraad leverbaar! (veur weinig!!!)

Kom kijken naar onze aanbiedingen, koopjes enz.
De koffi e staat klaar

T

RAALTE

VORDEN
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CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertifi ceerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

�sidorus �oeve� een hoveniersbedrijf voor zowel particulier en als bedrijven� 
dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen� grondstoffen en beplanting. 
Met oog voor details en creativiteit voor elk t�pe tuin. 
�ent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd en 
ontworpen is op uw wensen en situatie� �en tuin waarin u� in elk 
seizoen� zorgeloos en veilig kunt genieten�

Neem voor meer informatie contact met ons op voor 
een geheel vrijblijvend advies.

Uw specialist in onder andere:

Met spoed opvang gezocht voor 
30 schuwe katten
GEMEENTE VOORST.- Dierenasiel 
de Kuipershoek doet een dringend 
beroep aan dierenvrienden die in het 
bezit zijn van een buitenplaats, zoals 
een manege, boerderij of andere lo-
catie in een buitengebied, waar met 
spoed schuwe zwerfkatten geplaatst 
kunnen worden. Deze katten zijn via 
een vangactie in het asiel gekomen. 
Ze leefden op een groot stuk braak-
liggend terrein, waar binnenkort ge-
bouwd gaat worden. Hierdoor raken 
ze hun schuilplaats kwijt. Om te 
voorkomen dat de katten hierdoor 
de wijk in gaan trekken en overlast 
kunnen gaan veroorzaken, moest het 
dierenasiel in actie komen voordat 
de bouwwerkzaamheden zouden 
gaan beginnen. Deze katten zijn te 

verwilderd om geplaatst te kunnen 
worden als huiskat, vandaar dat ze 
dringend op zoek zijn naar ‘buiten-
plaatsen’.

Mocht u over een buitenplaats be-
schikken en twee of meer schuwe 
katten een plek kunnen bieden, 
neem dan contact op met dierenasiel 
de Kuipershoek, tel. (055) 506 86 00 
of email asiel.dekuipershoek@die-
renbescherming.nl. Al deze schuwe 
katten zijn ‘geholpen’ en kunnen dus 
niet meer voor nageslacht zorgen. U 
krijgt ze bovendien gratis. Met toe-
zicht en wat bijvoeren kunnen deze 
‘muizenvangers’ qua karakter ge-
woon zichzelf zijn en krijgen ze op 
deze manier een tweede kans. 

Seizoen rondleidingen 
IJssellinie van start 
OLST/WELSUM.– Het seizoen van de open dagen bij de Stichting De IJssel-
linie in Olst begint aanstaande zaterdag (7 maart). De rondleidingen langs 
en door verdedigingswerken uit de tijd van de Koude Oorlog (1959-1968) 
worden begeleid door ervaren gidsen van de stichting en duren ongeveer 
een uur. De eerste groep vertrekt om 12.00 uur en de laatste om 16.00 uur. 
Startpunt is de hospitaalbunker op landgoed De Haere. Het is niet nodig van 
te voren in te schrijven. Deelnemers kunnen zich melden bij de hospitaal-
bunker (Haereweg 4B). Het Bofors-luchtdoelkanon staat aanstaande zaterdag 
opgesteld aan de Haereweg, tussen de dijk en havezate De Haere. De eerste 
open dag bij de commandobunker van de luchtafweer in Welsum is op zater-
dag 2 mei. In de maanden juli en augustus zijn er ook open woensdagavon-
den, vooral gericht op toeristen die in de (wijde) regio rond Olst vakantie 
vieren. Afgelopen zaterdag was er, vooruitlopend op de open dagen, een zeer 
uitgebreide rondleiding langs alle opengestelde objecten van de IJssellinie. 
Er meldden zich meer dan 100 deelnemers voor deze zogenoemde Grote 
Ronde. 

Wekelijks huis aan huis 
dagelijks online

www.voorsternieuws.nl

mailto:klankenbad@gmail.com
http://www.home.deds.nl/~klankenbad
http://www.home.deds.nl/~klankenbad
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Sporten met een beperking 
in Voorst
TWELLO.- Op vrijdag 29 mei staat het sportcomplex aan de Zuiderlaan 
in Twello tussen 10.00 en 15.00 uur in vuur en vlam om deze sportzo-
mer in te luiden voor mensen met een beperking die in de gemeente 
Voorst wonen. Dit jaar vindt namelijk voor de vierde maal een groot 
sportevenement plaats voor deze doelgroep. 

Markante Gebouwen Route 
TWELLO.- comfortabel ingebed in weelderig groen is het net of de 
plek speciaal voor dit eigenzinnige huis is ontworpen. De natuur sluit 
als een mantel om het gebouw. Om de voordeur van het huis te kun-
nen bereiken loop je eerst door een stukje natuur en vraag je je di-
rect al af: Welke architect en aannemer waagt zich aan een dergelijk 
project? Gelukkig zijn er altijd nog mensen te vinden die een beetje 
tegen de stroom ingaan en zich niet oriënteren aan gangbare stijlre-
gels. Door de ongewone architectuur is het huis ongetwijfeld een kijk-
cijferkanon. 

Een meanderend pad, hoger gele-
gen dan de omliggende gebieden, 
voert de bezoeker naar de voor-
deur, die onmiddellijk enthousiast 
wordt opengedaan. Eenmaal bin-
nen overvalt je een op z’n minst 
‘bevreemdend’ gevoel door alles 
wat dit huis onderscheidt van de 
rest. Het is een warm gevoel dat 
opkomt als je de grote leefruimte 
met aangrenzend keukengedeelte 
betreedt, een ruimte met veel glas-
werk, warm hout, terracottakleu-
rige vloertegels, kunstvoorwerpen 
en attributen die een grote liefde 
voor Afrika doen vermoeden. 

Een nieuwe wending 
Eef Poelma en Cees Tinke heb-
ben elkaar tijdens salsalessen in 
Amsterdam leren kennen. De on-
handige dansinstructeur was de 
aanleiding dat Eef het lesgeven 
even overnam en Cees in haar ar-
men sloot om hem vervolgens niet 
meer los te laten. Stijldansen doen 
ze nog steeds met veel passie. Cees 
trok al gauw in bij Eef, in een dijk-
huis in Nieuwebrug in de gemeen-
te Haarlemmermeer, waarvan zij 
zelf de binnenkant had ontwor-
pen. “Ik wilde ook graag de bui-
tenkant van een pand ontwerpen”, 
lacht Eef, “en zo nestelde zich het 
idee ergens een geschikte plek 
voor een nieuw te bouwen huis 
te zoeken. De wens van een bewe-
gende en roterende woonboot was 
al eerder gestrand door gebrek aan 
een geschikte waterplek. In een 
architectuurmagazine ontdekte ze 
huizen met verschillende geodeti-
sche koepelvormen. Snel af te bre-
ken en elders op te bouwen; die 
vorm sprak haar enorm aan. Het 
idee van de naam ‘Wendelaar’ is 
op Madeira geboren. “Wendelaar 
is afgeleid van wending en zonne-
wende, legt Eef uit”, maar de nieu-
we wending in ons leven speelde 
ook een rol bij de keuze”. Cees 
knikt instemmend op alle uitspra-
ken, maar houdt zich bescheiden 
op de achtergrond. De indruk is 
echter bedrieglijk, want al is Eef 
de bedenker en creatieveling, alles 
wordt in overleg en met weder-
zijdse overeenstemming gedaan. 
Cees lachend: “Mijn partner barst 
van de ideeën en is van de prakti-
sche uitvoering, ik ben meer van 
de administratie, maar we hebben 
veel raakvlakken”. 

Op doorreis in Twello 
Op doorreis reden ze door Twello 
en dat deed direct vriendelijk aan. 
Veel grond, vrij parkeren en afwis-
seling in huizenstijl. Uitstel was 
geen optie, dus beiden deden di-

rect het gemeentehuis aan en daar 
werden hen een paar plekjes aan-
gewezen, want er waren veel kavels 
te koop. Hun droom kwam binnen 
handbereik. Op 18 februari - voor 
hen een magisch getal - hebben ze 
elkaar leren kennen, op 18 februari 
2011 werden alle papieren getekend 
en op 18 februari 2012 heeft men het 
huis betrokken. Eef had aanvanke-
lijk een maquette gemaakt die ach-
teraf aardig bleek te kloppen, Door 
de aannemer werd de technische 
uitwerking van de constructie en 
het draaimechanisme vorm gege-
ven en van Eefs tekening 1 op 100 
werd de officiële tekening gemaakt. 
De aannemer uit Scherpenzeel was 
onmiddellijk enthousiast over het 
plan en had ervaring met spanten en 
ecologische bouw, goed geïsoleerd 
en energiezuinig. Het koppel houdt 
van natuurlijke materialen, daarom 
is er veel hout en steen in het huis te 
vinden. Op een cirkelvormig muur-
tje onder de vloer rijden 28 wielen 
bevestigd aan stalen balken (vier 
aandrijfwielen en 24 steunwielen) 
over een rail van 36 meter. Vanuit 
een stuurkast kan men het systeem 
aan- en uitzetten en de snelheid be-
palen. 

Lachend: “De dakdekkers, aan de 
buitenkant zijn dakpansgewijs pla-
ten van rood cederhout bevestigd, 
hebben van de draaimogelijkheid 
kunnen profiteren. De stellage hoef-
de niet telkens te worden verplaatst, 
want het huis kon immers gedraaid 
worden. Het draaimechanisme heeft 
een cyclus: het gebouw draait 180 
graden met de zon mee. Na 12 uur 
draait het weer terug. Dat biedt de 

mogelijkheid om ’s morgens op de 
veranda in de zon te ontbijten en ’s 
avonds in de zon te dineren. Aan 
de uitvoerder Aad van Doorn heb-
ben de eigenaren veel te danken. 
Hij heeft onder andere een soort 
spinnenweb in het centrum van 
het houten plafond ontworpen. 
“De medewerking van de gemeen-
teambtenaren was ook fantastisch, 
zij krijgen van ons een pluim”, be-
nadrukken beiden. Het pand telt 
drie slaapkamers en drie badka-
mers. Het badderen in de master-
badkamer is een feest. Omgeven 
door hout en terracottategels, per-
gamonkleurig sanitair, een span-
nend ligbad en een dubbele in-
loopdouche, wil je hier wel uren 
vertoeven. Een dakraam zorgt voor 
onconventionele lichtinval. Over-
al in het huis is vloerverwarming. 
Alle kamers zijn vooral praktisch 
ingericht. Los van alle modegrillen 
leven de bewoners in een cosy stijl 
met een tijdloze uitstraling. Geen 
tierelantijnen, maar stijlvolle so-
berheid met kleuren die refereren 
aan de natuur, om het gevoel van 
rust te benadrukken. Er is kunst 
te vinden van Eefs overleden zus 
en veel Afrikaanse herinneringen. 
Enkele smaakvol gekozen blikvan-
gers in plaats van talloze kleino-
den. Twee grote vruchtendragen-
de bananenpalmen zijn ware eye 
catchers. De kamers bieden een 
prachtig zicht op het omringende 
groen en het binnenvallende win-
terse koele licht baadt de meubels 
in aparte kleuren. Het resultaat is 
een huis dat zich duidelijk onder-
scheidt van de Nederlandse ‘doe 
maar gewoon dan doe je al gek 
genoeg’ variant en de ronde vorm 
is in hoge mate bepalend voor de 
typisch eigen woonsfeer.

De tuin als verlengstuk van 
de binnenkant
Volgens de bewoners biedt het 
westen het meest natuurlijke uit-
zicht, gericht op de wadi. Geen 
regenwater in deze wijk het riool 
in; het wordt via greppels en dui-
kers naar de wadi geleid. Eef en 
Cees willen het tuinlandschap zo 
oorspronkelijk mogelijk houden 
en de natuur heeft het bewind op 
natuurlijke wijze overgenomen. 
De planten krijgen elk jaar op-
nieuw de kans zaad te vormen om 
zichzelf in stand te houden. Ook 
onkruid, de stiefkindertjes in de 
plantenwereld, vormen een on-
derdeel van de tuin. Wilde planten 
zijn welkom binnen de grenzen 
van de tuin en men conformeert 
zich niet aan wat ooit over tuinen 
werd geschreven. 

Kortom: een tuin die opgaat in 
het landschap. Cees en Eef gaven 
de voorkeur aan een eenvoudige, 
glooiende tuin, waar geen sier-
planten groeien, slechts enkele 
bomen en rododendrons. 

Een praktische inrichting los van alle modegrillen. 

De Wendelaar draait 180 graden met de zon mee.

Het sportcomplex zal volledig bezet 
zijn met 15 verschillende sporten (o.a. 
hockey, voetbal, korfbal, vissen, hand-
boogschieten en dansen). Plezier staat 
tijdens deze dag voorop. Tegelijk is het 
evenement een mooie kans voor de 
deelnemers om kennis maken met ver-
schillende sporten die in de omgeving 
beoefend kunnen worden. Trainen en 
sporten is lekker en gezond. Dankzij 
sport kunnen kinderen en volwas-
senen met een beperking net als leef-
tijdsgenoten genieten van het leven. 
Met dit initiatief wil men een signaal 
afgeven en zich ervoor inzetten, sport 
voor iedereen met een handicap struc-
tureel mogelijk te maken, het sport-
aanbod kwalitatief en kwantitatief te 
verbeteren en meer aandacht te vragen 
voor de gehandicaptensport.

Werkgroep ‘Sporten met een 
beperking Voorst’
Het sportevenement wordt georga-

niseerd door de werkgroep ‘Sporten 
met een beperking Voorst’. Deze werk-
groep bestaat uit Ben Hutten en Frits 
Spijker (Sportief Evenwicht), ), Anita 
Bruyns (Daniël de Brouwerschool), 
Dick Nijland (Zozijn),  Martin Keen 
(SV Twello) en Jan Mulder (Gemeente 
Voorst). 
De werkgroepleden waren het er eind 
2011 over eens dat er meer aandacht 
voor sporten met een beperking moest 
komen in de gemeente Voorst en dat 
mensen met een beperking sneller 
een weg naar een sportvereniging- of 
groep konden vinden door een groot 
sportevenement te organiseren. Na het 
succes en enthousiasme van de 180 
deelnemers in 2014 heeft de werk-
groep besloten om opnieuw  voor een 
prachtig evenement in 2015 te gaan. 
Kijk op www.sportiefevenwichttwel-
lo.nl en schrijf je in! Hier kun je ook te-
recht voor meer informatie. Deelname 
is geheel gratis.

Nieuw waterschapsbestuur geïnstalleerd
REGIO.- Donderdag 26 maart zijn de nieuwe leden van het algemeen bestuur 
van Waterschap Vallei en Veluwe geïnstalleerd. Het gaat om 23 leden die bij 
de waterschapsverkiezingen van 18 maart gekozen zijn en om 7 zogenaamd 
‘geborgde’ zetels. De geborgde zetels zijn bij reglement vastgelegd en bestaan 
uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (3), agrariërs (3) en natuurterrein-
beheerders (1). Alle bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. 

Informateur co Verdaas
Informateur Co Verdaas gaat nu met de verschillende fracties gesprekken 
aan over de vorming van een college van dijkgraaf en heemraden met bijbe-
horend collegeprogramma. Dat college moet in principe kunnen steunen op 
een meerderheid van de stemmen uit het algemeen bestuur.

H@irDesign by Sem de 
thuiskapper van v.v. Activia 

H@irDesign by Sem is sinds december 2014 door het plaatsen van 
een reclamebord op het hoofdveld van v.v. Activia sponsor gewor-
den. Alle leden die zich bij H@irDesign by Sem in de zaak melden 
krijgen een korting van maar liefst 15% op de totale behandeling 
en ook op de producten. De leden krijgen een voucher uitgereikt 
van hun teamleider die zij eenmalig moeten tonen voor registratie; 
de korting blijft van kracht zolang ze lid blijven. 

- advertorial -

Samantha ten Voorde, is reeds 
sinds 2013 actief als totaalkap-
per op de Worp. Zij doet hiermee 
een sportieve worp naar de club 
die veel affi niteit heeft met de 
Worp. H@irDesign by Sem werkt 
nauw samen met L’Anza en 
volgt trainingen om de klanten 
te voorzien van de laatste trends 
op het gebied van de nieuwste 
haarmode. 

H@irDesign by Sem maar ook 
de klanten zijn dik tevreden 
met de producten van L’Anza. 
Samantha: “De mode van het 
haar volgt in rap tempo nieuwe 
trends op, maar je moet wel met 

je nieuwe haardracht dicht bij 
jezelf blijven voor een zo natuur-
lijk mogelijke look.” 

Sponsor worden van v.v. Acti-
via is voor Samantha niet meer 
dan vanzelfsprekend. Ook al ligt 
de Worp in Deventer en v.v. Ac-
tivia in Twello, er is een nauwe 
band aanwezig tussen beiden. 
Deze connectie ziet Samantha 
dagelijks terugkomen als ze weer 
hoort van haar klanten wat hun 
club dat weekend heeft gedaan. 

H@irDesign by Sem, de thuis-
kapper van v.v. Activia, hoopt zo 
gezamenlijk te scoren! 

http://www.sportiefevenwichttwello.nl
http://www.sportiefevenwichttwello.nl


Pagina  50 Voorster NieuwsWoensdag 1 april 2015

Activiteiten
kalender 2015

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

Ton van Geelen, artistiek ondernemer
‘Mijn werk moet verkoopbaar zijn’

Wandelend door de gemeente 
Voorst ontmoet Wiel Palmen 
personen die volgens hem iets 
te vertellen hebben. Gerda Ja-
cobs maakt de foto. Vandaag 
een gesprek met Ton van Gee-
len, artistiek ondernemer.

Eindelijk is het zover. Ton van 
Geelen kan zich artistiek onderne-
mer noemen en zijn eigen bedrijf 
starten vanuit de BBZ. De ver-
plichtingen die werkloos zijn met 
zich meebrengen knellen hem niet 
meer. Het is de weg die de meeste 
kunstenaars willen gaan: weinig 
hechten aan materiële zaken en 
dus aan zekerheden, gebrand op 
vrijheid om daarin hun artistici-
teit te ontwikkelen.

“Acceptatie en bevrijding.  Deze 
twee woorden schreef ik in de 
inleiding van het boek ‘Ton 
van Geelen, artistiek dagboek 
van een Creool’, dat we in 2010 
samen schreven. Deze twee 
woorden vormen ook de rode 
draad door het leven van Ton.  
Die bevrijding viert hij met het 
ontwikkelen van een nieuw 
procedé: zijn eigen verzadigde 
zandlaagtechniek, welke aan 
zijn schilderijen aparte en span-
nende effecten geeft.’Waar ik nu 
mee bezig ben kun je zien als een 
vervolg op mijn oeuvre over de 
dancescene en topdj’s uit 2003. 
Door deze nieuwe techniek krijgt 
mijn schilderwerk een extra di-
mensie.’

Experimenteren
Dat hij autodidact is vindt hij een 
voordeel hebben voor zijn artis-
tieke ontwikkeling. ‘Alles wat ik 
doe heb ik zelf geëxperimenteerd 
en ontdekt. Na het bekijken van 
al zijn schilderwerken bespeur ik 
zijn veranderende stijl. Elke ver-
andering in zijn nieuwe stijl boeit. 
Wanneer boeit een schilderij? 
Wanneer je er iets langer bij blijft 
kijken als een gemiddelde muse-

umbezoeker! Hoewel hij binnenkort 
workshops gaat geven, wil hij het 
geheim van zijn laatste techniek niet 
zomaar prijsgeven.

artistiek ondernemer
Kunstenaar wil hij zich niet noe-
men. ‘Artistiek ondernemer’ staat op 
zijn naamkaartje. Waar zit het ver-
schil dan? ‘Een kunstenaar schildert 
primair wat hij mooi vindt, zonder 
zich direct druk te maken over de 
verkoop. Hierdoor blijft zijn wereld-
je klein en is hij te afhankelijk van 
anderen. 
Ik schilder ook wat ik dénk dat mooi 
is, maar verlies de commercie niet 
uit het oog.  Mijn werk moet ook 
verkoopbaar zijn. Er moet immers 
geld verdiend worden. Zijn artistiek 
ondernemerschap blijft niet alleen 
beperkt tot de verkoop van schil-
derijen. ‘Mijn schilderijen zijn ook 
te huur. Verder start ik dit jaar met 

workshops van twee technieken: 
de verzadigde zandlaagtechniek 
en de spateltechniek.’ Werken van 
deze technieken boeien en zullen 
dus bijna vanzelfsprekend cursis-
ten trekken. Wie Ton door de loop 
der jaren gevolgd heeft of zijn 
boek ‘Dagboek van een Creool’ 
gelezen heeft zal niet verwonderd 
opkijken als er ook kleine artistie-
ke evenementen op zijn werklijst 
staan. Ook is hij opzoek naar an-
dere ondernemers om mee samen 
te werken en elkaar te versterken.

atelier
Ton van Geelen zou geen onder-
nemer zijn als hij aan het einde 
van het gesprek nog even wees op 
een grote wens: een eigen atelier 
te hebben, ‘niet te duur aan huur 
en het liefst in Twello. Ik zit dan 
midden in de Stedendriehoek’. 
Zijn boodschap, mooi verwoord 
in zijn boek, geldt nog steeds: ‘de 
keuzes die ik gemaakt heb zijn 
veelal gevoelsmatig en de gevol-
gen die daaruit voortvloeien heb-
ben mij gevormd naar wie ik ben. 
En daar ben ik trots op. En ik ben 
er trots op, dat ik het talent be-
zit om op artistieke wijze andere 
mensen iets te laten zien en soms 
ook een positieve boodschap mee 
te geven’.

( Ton van Geelen, artistiek dag-
boek van een Creool Wiel Palmen. 
Uitg. Gejah BV,79 bladz. 2010)
Zijn vernieuwde website zal be-
gin april te bewonderen zijn: 
www.animar.nl

Horeca- en Inspiratiebeurs 
Lieferink culinair feest 
TWELLO/aPELDOORN.- Op de horeca- en Inspiratiebeurs van ho-
resca Lieferink waren afgelopen maandag in de americahal in apel-
doorn alle ingrediënten voor een doorslaand succes aanwezig. culi-
naire bijzonderheden en innovaties in vaste en vloeibare vorm zorgden 
voor tongstrelend genot. Vele bezoekers wisten hun weg te vinden naar 
het culinaire gebeuren, waar zij werden ontvangen door enthousiaste 
standhouders, die met uiteenlopende en creatieve stands kleur gaven 
aan de beurs en door hun presentatie goed inhoud hebben gegeven aan 
het programma. Een gezellige netwerkbeurs met vele horecatrends, 
kookdemonstraties en natuurlijk heel veel proeven.

Enkele exposanten op de 
beursvloer
Natuurlijk was Remia vertegen-
woordigd, het oer-Hollandse fa-
miliebedrijf, dat uitgegroeid is tot 
de grootste leverancier van hoog-
waardige sauzen, frituurvetten en 
margarines. Met een omvangrijk 
assortiment waren zij op de beurs 
vertegenwoordigd. “Consumenten 
zijn steeds veeleisender als het om 
voeding gaat”, legt Peter Oosterom 

uit, “en het moet vooral lekker zijn 
en daar spelen wij graag op in met 
bijvoorbeeld natuurlijke producten 
die aan de richtlijnen van de ‘Ik Kies 
Bewust Stichting’ voldoen. Smaak 
én kwaliteit staan bij ons voorop. 
De Italiaanse delicatessen op de 
stand van R & R zijn allemaal ge-
baseerd op truffel. “De smaak van 
truffel sprak me aanvankelijk niet 
aan, maar je moet leren, truffel lek-
ker te vinden en tegenwoordig doe 

ik ze zelfs door de aardappelpuree”, 
legt directeur Rob Bil uit. Hij wijst 
op zijn uitgebreide assortiment dat 
hij op die dag presenteerde: Witte en 
zwarte truffelolie, truffelhoning en –
boter, salsa’s, en een nieuw product 
in Nederland: truffelzout. De truf-
fels komen uit Umbrië en nog steeds 
worden getrainde honden ervoor 
ingezet, de truffels op te sporen in 
de grond. Rob Bil benadrukt dat het 
product alleen maar groeit in de na-
tuur en niet te kweken is.
Topbakker Bos komt met iets 
nieuws: Het lepelgebak, een luxe 
gebakje in een doorzichtig cupje. 
Handig omdat men geen schoteltje 
meer nodig heeft en het uit de hand 
gegeten kan worden. Het heeft een 
chique uitstraling. 
De firma Henri B.V. werkt zonder e-
nummers, dus zo puur mogelijk en 
met streekproducten. Tot hun assor-
timent behoren koelverse soepen, 
sauzen en maaltijdcomponenten 
met alleen ingrediënten van de bes-
te kwaliteit en het liefst van dicht-
bij. Op de beurs kon men couscous-
salade proeven met lams-tajine van 
polderlam. Enkele aandachtspunten 
zijn: biodiversiteit, dierenwelzijn en 
–gezondheid,  eerlijke handel, ener-
giebesparing en schoon transport. 
“In het kader van verantwoord on-
dernemen wordt de warmte uit onze 
keukens opgevangen om daarmee 
de kantoren te verwarmen”, zegt de 
standhoudster, “en natuurlijk heb-
ben wij zonnepanelen”. 
De ‘Oesterwijn’ van Wijnimport Jos 
Rijnaarts moet je gewoon hebben 
geproefd. Een fles met niet alleen 
een spannende wijn maar ook een 
fraai etiket met oesters en een heuse, 
decoratieve oesterschelp aan een 
touwtje, compleet bij Horesca Lie-

ferink verkrijgbaar. “We hebben veel 
wijnen met visspecialisten en som-
meliers geproefd”, zegt de eigenaar, 
“en deze wijn is er uit 40 wijnen als 
beste uitgekomen. Dé ideale oester- 
en viswijn!” In hun Sparkling Aard-
beienwijn, geschikt als aperitief én 
dessertwijn, zijn nog stukjes verse 
aardbei terug te vinden. 
De eigenaar van ‘Fruit in de fles’ is 
fruitboer en teelt in Flevoland op 
80 hectare land zijn eigen appels en 
peren voor fruitsappen en jams. De 
sappen worden van verschillende 
rassen volgens een huisrecept ge-
maakt. Op zijn tafel staat ook koud 
geslingerde honing. Verschillende 
imkers met totaal 100 bijenvolken, 

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

de sportclub. Sportclub Teuge
03 PamPlus - U2 Undercoverband (www.pampus.org) Wilp 
 Stichting Pampus
04 Paasparty Wilp Stichting Pampus
05 Paasvuur (www.pampus.org) Wilp Stichting Pampus
09 Bejaardensoos middag Dorpshuis Teuge Algemeen Belang Teuge
09 G-Disco voor verstandelijk gehandicapten (www.pampus.org) 

Wilp Stichting Pampus
11 Voorjaarsconcert Voorst (Dorpshuis) Fanfare Korps Voorst
12 Nabootsen van de oversteek in 1945, m.m.v. Keep Them Rolling.  

Wilpse klei - IJssel Stichting Wilp 1250 Jaar
13 Alleen of als echtpaar? Kom met ons mee eten. Informatie: 0571-

261985  “De pompe” wilp  Zonnebloem afd Wilp-Voorst
16 Lezing Jan Brokken  Bibliotheek Twello Bibliotheek Brummen Voorst
17 100 van Pampus 2015 (100vanpampus.nl) Wilp 
 Stichting Pampus
18 100 van Pampus 2015 (100vanpampus.nl) Wilp 
 Stichting Pampus
18 rommelmarkt tot 15.30 uur, Twello,Dorpsstr.8/10 
 Rommelmarkt Dorpskerk Twello 
19 100 van Pampus 2015 (100vanpampus.nl) Wilp, Stichting Pampus
23 OKV ALV met lezing over archeologie (o.a. lijksilhouet Twello) 

Korderijnk Twello, Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst
24 PamPlus - Het verhaal van het ‘Tracktormeisje’ (www.pampus.org) 

Wilp Stichting Pampus

Fotograaf:  Marc Chen van MAX Photography.

Fotograaf:  Marc Chen van MAX Photography.

die allemaal de fruittuinen hebben 
bevlogen, leveren de honing.  
En natuurlijk is er zeeverse vis uit 
eigen wateren. Schmidt Zeevis uit 
Rotterdam heeft een heel assorti-
ment van Noordzee gevangen ka-
beljauw, rode poon, mul en schelvis 
meegenomen. “Vis hoeft niet van 
ver te komen”, zegt Nicoline met na-
druk, “in Nederland is er genoeg”. 
Oma Schmidt is ooit op dezelfde 
plek haar vishandel begonnen vlak 
bij de Erasmusbrug en de Rotter-
damse haven. “Rotterdamse haven-
baronnen met dikke auto’s staan 
naast Overschienaren uit een volks-
tuintje in onze zaak te smullen”, 
lacht Nicoline geamuseerd. 

Ook het vlees ontbreekt niet. En 
wat voor vlees! van Chateaubri-
and Vleesspecialiteiten. Men kan 
heerlijk proeven van lamsbiefstuk-
puntjes, lamsracks uit Nieuw-Zee-
land, Schotland en Ierland, zuig-
lamruggen en Hollandse blanke 
kuiskalfhaasjes. Of het nu gaat om 
rechtstreeks geïmporteerd Schots 
Aberdeen Angus rundvlees of su-
perieur lamsvlees uit Ierland of 
varkensvlees van eigen Hollandse 
bodem: men levert aan sterrenres-
taurants en buurtcafés. De zaak was 
uitverkoren om samen met chef-kok 
Robert Kranenborg in ‘De wereld 
draait door’ een ode aan de koe te 
brengen. Een bedrijf met veel liefde 

voor het ambachtelijke slagersvak.
Ook de groente is volop vertegen-
woordigd op deze beurs via Rungis. 
Bij Rungis draait het om passie voor 
groente en fruit in combinatie met 
hoogstaand kwaliteit. Samen met 
Horesca Lieferink signaleren zij gas-
tronomische trends en zorgen ze dat 
de Chefs op de hoogte blijven. 

Reden genoeg om genoeglijk terug te 
kijken op een kwalitatief hoogstaand 
evenement en een gastronomisch 
platvorm van formaat. Met een 
mooie uitstraling, sfeer en vooral 
kwaliteit. Maar het allerbelangrijk-
ste: alles is te koop of te bestellen bij 
Horesca Lieferink! 

http://www.animar.nl
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De Raddraaier deelt 
weer uit 
TWELLO.- Goede vrijdag 3 april komt de raddraaier weer naar de markt in 
Twello om tientallen waardebonnen uit te delen. De raddraaier loopt op de 
markt rond om mensen uit te nodigen voor zijn rad van avontuur. Elk half 
uur vanaf 12.30 uur is er een trekking waar er 10 waardebonnen van € 5.- uit 
gaan. Dit zijn in totaal tien trekkingen. Deze waardebonnen zijn naar vrije 
keuze te besteden op de markt en kunt u lekker voordelig uw Paasinkopen 
doen. Verder loopt er een paashaas rond die de kinderen voorziet van cho-
colade eitjes. Let ook op de extra aanbiedingen in de krant en op de markt. 
Aanstaande vrijdag zijn er weer leuke prijzen te winnen op de weekmarkt 
in Twello.

Meiden voetbaltoernooi 
Voorwaarts
TWELLO.- Vanwege het enorme succes van afgelopen jaar houden we op 
woensdagmiddag 8 april wederom een 4 tegen 4 meiden voetbal toernooi bij 
SV Voorwaarts. Een middag die in het teken staat van voetbal. Naast wed-
strijden is er ook aandacht voor baloefeningen, techniek en behendigheid 
in de vorm van clinics. Dus ben je tussen de 4 en 12 jaar (basisschool) en 
heb je zin in een gezellige en sportieve middag meld je dan nu aan. Dat 
kan zowel individueel als met een team. Je kunt je aanmelden via meiden-
voetbaltoernooi.jimdo.com of stuur een mail naar mirandawolters3@gmail.
com onder vermelding van je naam, leeftijd, telefoonnummer, eventueel de 
namen van jouw teamspelers en natuurlijk jullie teamnaam en mascotte. 
Houd alle media(facebook, twitter)_ goed in de gaten en check ook www.
voorwaartstwello.nl 

Regen zorgt voor gestaakte 
wedstrijd SV Twello
TWELLO.- Om 14.00 uur trapten VV 
Emst en SV Twello af op een zompi-
ge grasmat. Het was al snel duidelijk 
dat goed combinatievoetbal op dit 
veld niet mogelijk was. Dit zorgde 
ervoor dat van beide kanten veelvul-
dig de lange bal werd gehanteerd. 
Hetgeen het spelpeil niet ten goede 
kwam. In de eerste helft vielen wei-
nig kansen te noteren aan beide 
kanten. SV Twello probeerde het via 
afstandsschoten van Rick Uninge en 
Yannick Gorter. VV Emst kon hier 
weinig tegenover stellen. In de 38e 
minuut kreeg SV Twello een vrije 
trap op ongeveer 20 meter recht voor 
het doel. De vrije trap werd geno-
men door Jarno Vriezekolk die hem 

hard en laag in de hoek schoot. 0-1. 
Ondertussen bleef veel regen uit de 
lucht komen. Tijdens de rust besloot 
scheidsrechter Welmers het duel te 
staken omdat hij het onverantwoord 
vond om verder te spelen op het erg 
natte veld. Mede gelet op de veilig-
heid van de spelers van beide teams. 
Het restant van de wedstrijd zal op 
een later moment gespeeld worden. 
Op naar de volgende, erg belangrijke 
wedstrijd voor SV Twello op tweede 
paasdag 6 april om 14.00 uur bij SP. 
Deventer. Dit is de laatste wedstrijd 
voor de 2e periode waarbij SV Twel-
lo kans maakt op een periodetitel. 
Kom allen kijken.

Voetbal
Cupa
Donderdag 2 april
Vrouwen
12.00 Vaassen 1-St.Cupa/Voorst 1
Zaterdag 4 april
17.00 Cupa 1-Lettele 1
Paasmaandag 6 april
14.00 Wissel 1-Cupa 1  
10.00 Cupa 2-Barneveld 3  
9.30 Cupa 3-Alexandria 4  
Vrouwen
12.00 St.Cupa/Voorst1-Vaassen .1 
 

Terwolde
Woensdag 1 april 
Vrouwen
19.30 Terwolde 1–Dieze West 1
Zaterdag 4 april
17.00 Terwolde 1–DAVO 1
Vrouwen
18.30 Terwolde 1–Loenermark 2
Maandag 6 april (2e paasdag)
14.00 Wilp 1–Terwolde 1
10.00 Terwolde 2–Zwolle 3
11.30 Terwolde 3–WWNA 6
09.30 ZVV’56 VE1–Terwolde VE1
09.30 Terwolde VE2–Robur et Vel. 
VE1

Teuge
Zaterdag 4 april
14:30 EFC 1 - Teuge 1
14:30 Teuge 5 - WZC Wapenveld 4
14:30 Teuge 6 - Orderbos 2
Vrouwen
14:30 Teuge 1 - FC RDC 1
Maandag 6 april
15:00 Teuge 1 - Pr Bernhard 1
Vrouwen
12:30 ASC 2 - Teuge 1

Twello
Zaalvoetbal
Vrijdag 3 april
18.30 Ap.Boys 3-Twello 5
19.30 Voorwaarts 1-Twello 2
20.30 Rob.& Vel. 14-Twello  8

Veldvoetbal
Zaterdag 4 april

12.30 Twello 2-AGOVV 4
Maandag 6 april
09.30 Voorwaarts 11-Twello 5
14.00 Deventer 1-Twello 1
 

Klarenbeek
Maandag 6 april 2e paasdag
Heren Veld
10:00 Eerbeekse Boys 4-Klarenbeek 
3
10:00 Klarenbeek 5-Columbia 6
11:30 WWNA 5-Klarenbeek 4
14:00 Klarenbeek 1-KCVO 1
Vrouwen Veld
14:30 Almen/Warnsv. Boys 1-Kla-
renbeek 4
Woensdag 8 april
Heren Zaal  
22:15 ATIK 3-Klarenbeek 1

V en L
Zaterdag 4 april 
Vrouwen
17:00 V en L 2-WSV 1
Maandag 6 april  
09:30 V en L 3-Eerbeekse Boys 7
10:00 V en L 2-VVOG 2
14:00 Lettele 1-V en L 1
Vrouwen
12:30 V en L 2-Victoria Boys 3

Voorst
Zaterdag 4 april
17:00 EDS1-Voorst 1
Maandag 6 april
14:00 Voorst 1-SHE 1

Voorwaarts
Vrijdag 3 april
Zaal jachtlust
Mannen 
21.30 Voorwaarts 1-Twello 2 
20.30 Voorwaarts 2-Colmschate 2 
19.30 Voorwaarts 5-Andarinyo 7
Paaszaterdag 4 april
17.30 Pax 2-Voorwaarts 2
Maandag 6 april: 2e paasdag
14.00 Voorwaarts 1-Tubantia 2 
10.00 DVC’26 2-Voorwaarts 2 
09.30 Wilp 3-Voorwaarts 8 
09.30 Voorwaarts 11-Twello 5 

Wilp  
Zaterdag 4 april
14.30 Emst 1–Wilp  1 
14.00 Wilp 2 zat–Kon. UD 2 zat. 
14.30 Vios V 5-Wilp 3 zat 
Vrouwen
17.00 Loenermark 1–Wilp 1
Maandag 6 april
14.00 Wilp 1–Terwolde 1
09.30 Wilp 3–Voorwaarts t. 8
Vrouwen
11.30 Wilp 1–Warnsv Boys/Almen 
1

HALLEN
Sporthal jachtlust
Zaterdag 4 april  
10:00–16:00 E bike beurs Profile 
Hafkamp

Sporthal 
Zuiderlaan
Vrijdag 3 april 
19:30–22:30 Zaalvoetbal competitie 
SV Twello   
21:30–22:30 Voorwaarts heren 1–SV 
Twello heren 2

VoorsterNieuws
Sport

VoorsterNieuws
Sport

mailto:mirandawolters3@gmail.com
mailto:mirandawolters3@gmail.com
http://www.voorwaartstwello.nl
http://www.voorwaartstwello.nl
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Successen voor Oortveldruiters
EMPE.- In Brummen werd een Bixie 
wedstrijd gehouden. Twee aanko-
mende wedstrijdamazones deden 
hieraan mee. In de klasse A werd 
Tess Lammers met Chester 3e en 4e. 
Britt Verwaijen reed met Ghalid haar 
allereerste wedstrijd in de klasse B1 
en werd twee keer 3e.  Ze had 113 
en 115 punten en het maximaal 
haalbare was 120 punten. Een prima 
start dus! Kaylee Propitius sprong in 
Laag Soeren twee maal naar de 2e 
prijs. Met Beauty in de klasse B cat. 
ABC en met Golden Melanie in de 
klasse B cat. DE. Met beide pony’s 
waardeerde de jury haar stijl met 74 
punten. Amy Xhofleer werd in Arn-
hem met Bailize in de klasse B dres-
suur  cat. CDE 1e met 193 punten en 
2e met 191 punten.

Ook bij de paarden weer mooie re-
sultaten. Natasja Verheul reed ook 
in Arnhem. Zij werd twee keer 1e Natasja Verheul met Alleen.

Cupa moet de winst aan 
koploper Davo laten

Plaatsingspunten NK voor Anouk en Claudia

bUSSLOO.- Onder barre weersom-
standigheden en op een moeilijk 
bespeelbaar veld moest Cupa aantre-
den tegen de koploper van 5H. Cupa 
was nog niet wakker of het stond al 
achter met 1-0 na een aanval over 
rechts van Davo. Een voorzet na een 
ingooi werd door de gehele Cupa 
verdediging gemist maar niet door 
Akila Waragoda. Cupa kon daar wei-
nig tegenover stellen en het initiatief 
lag constant bij het technisch bete-
re Davo. Na een serie corners voor 
Davo zonder resultaat werd met een 
lange bal van achteruit clubtopsco-
rer Nick Lieftink gelanceerd. Hij liep 
twee Cupa verdedigers er uit om 
vervolgens keeper Jeroen Bouwhuis 
van Cupa te passeren 2-0. Ver in de 
eerste helft kon Nick van Uffelen 
met een mooie solo vanaf links de 

aansluitingstreffer maken 2-1. Lang 
plezier beleefde Cupa niet aan de 
treffer want slecht verdedigen in het 
centrum stelde Nick Lieftink in staat 
simpel de 3-1 te maken. Nog voor 
rust moest Aron de Haan zich laten 
vervangen door Jan de Croon. In de 
tweede helft sprong Davo slordig om 
met de vele kansen of stond Jeroen 
Bouwhuis in de weg. Cupa wist uit 
een corner wel te scoren maar deze 
treffer werd om onduidelijke re-
den afgekeurd. Tien minuten voor 
tijd werd het klasse verschil alsnog 
gemaakt door Davo door de 4-1 en 
tevens einduitslag op het scorebord 
te zetten. A.s zaterdag speelt Cupa 
om 17.00 uur thuis tegen Lettele en 
tweede Paasdag om 14.00 uur uit te-
gen Wissel.

TWELLO.- Op een kleine afstand 
van Twello, in Enschede, hield de 
NBTA een twirlwedstrijd waar een 
paar dames van Cadenza  aan mee-
deden. De dames Anouk Schol-
tens, Claudia Maas, Claudia Staal 
en Samantha Zennipman kwamen 
uit als solist of als duo voor zowel 
het onderdeel twirl en dance-twirl. 
Claudia Maas behaalde met twirling 
mooie punten en tevens plaatsings-
punten voor de voorrondes van het 
NK. Een derde plaats was er voor 
het Duo Claudia Maas en Samantha 
Zennipman. Voor het onderdeel 
dance-twirl behaalde Anouk Schol-
tens een eerste plaats. Ook zij be-
haalde hiermee plaatsingspunten 
voor de voorrondes van het NK. Een 
goed begin voor de dames van Ca-

Claudia in actie

V en L verliest van effectief spelend Deventer
DE VEchT.- Afgelopen zondag een 
ontmoeting met alweer een gedeelde 
koploper nl. Sportclub Deventer. De 
uitwedstrijd werd V en L nog van 
de mat geveegd met wel geflatteerde 
cijfers. Donkere wolken pakten zich 
samen boven het sportpark ’ t Hul, 
zoals bekend komt bij dit weer type 
het beste niet boven bij V en l. Vanaf 
de aftrap werd duidelijk dat de pa-
raplu vandaag niet gemist kon wor-
den, wat de sfeer langs de lijn niet 
ten goede kwam. 

De eerste 10 minuten had V en L 
wel het betere van het spel maar de 
scherpte voorin ontbrak. In de 13 de 
minuut ontstond er balverlies op het 
middenveld en in de omschakeling 
is Sportclub Deventer genadeloos. 
Er stonden te veel spelers van V en L 
voor de bal waardoor hun spits een 
vrije doortocht had 0-1. V en L liet 
zich echter niet uit het veld slaan en 
het was Wesley Hofman die keer op 
keer gevaarlijk doorkwam. In de 15 

de minuut wist Eduard van den Beld  
de bal te verlengen met zijn hoofd 
waardoor Wesley Hofman kon bin-
nen tikken 1-1.Lang kon V en L niet 
van de gelijkmaker genieten want 
een paar minuten later werd er door 
slap verdedigen volkomen onnodig 
weer een doelpunt weggegeven 1-2. 

Een gewaarschuwd mens telt voor 
twee zou je zeggen, maar niet veel 
later kreeg doelman Arno Dolman 
opnieuw een treffer om de oren, 
1-3. Ook hier was de verdediging 
niet alert genoeg alhoewel de grens-
rechter buitenspel constateerde. De 
scheidsrechter deelde die mening 
echter niet. Net voor de rust wist 
Wesley Hofman goed door te komen 
op de rechterflank en diens voor-
zet werd onberispelijk binnengetikt 
door Lars Dreierink 2-3. 

Het centrale duo Niels Dreierink 
en Marco Bouwmeester werd in de 
tweede helft wat aangepast. De be-

doeling hiervan was om voor meer 
aanvallende impulsen te zorgen. 
Zoals wel vaker dit seizoen werkte 
deze maatregel helaas averechts. 
Het lijkt er sterk op dat je die twee 
niet uit elkaar moet halen. Opnieuw 
ging V en L cadeautjes weggeven, 
want binnen 10 minuten stond het 
al 2-5 op het scorebord. De scheids-
rechter gaf hierbij een penalty die 
zeer discutabel was. Niet veel later 
werd er opnieuw een buitenspel 
goal goedgekeurd. De scheidsrechter 
nam zelfs niet de moeite om met de 
grensrechter in discussie te gaan 2-6. 
V en L slaagde er ondanks enkele 
wissels niet in om het niveau van de 
eerste helft te halen. 

In de striemende regen konden we 
trainer Marc Mölder toch nog tot een 
analyse verleiden. Zijn antwoord 
was kort en bondig; achterin te mak-
kelijk goals weggeven en voorin niet 
scherp genoeg. 

Terwolde wint wederom
TERWOLDE.- Op deze zeer natte 
zondag stond de uitwedstrijd tegen 
Gorssel op de agenda. Terwolde 
moest het vandaag doen zonder een 
aantal vaste basisspelers want zo-
wel Niels als Rick Bredenoort waren 
door blessures niet van de partij. Het 
niveau van de wedstrijd paste prima 
bij de herfstachtige omstandighe-
den. Het leek soms van beide kan-
ten helemaal nergens op. Terwolde 
begon brutaal en nam het initiatief 
en dit resulteerde al in de 1e mi-
nuut een goal voor Terwolde want 
Thomas Leurink strafte slecht uit-
verdedigen van Gorssel goed af 0-1. 
Gorssel gooide na de achterstand 
alle schroom van zich af en dit leid-
de tot enkele kansjes voor de thuis-
club. Gelukkig voor Terwolde was 
vandaag doelman Dik Nieuwenhuis 
bijna niet te passeren en hield hij 
zijn club menigmaal op de been met 
fraaie reddingen. Toch kwam Gors-
sel in de 16e minuut op gelijke hoog-

te na een goed uitgevoerde counter. 
Gorssel rook bloed en ging verwoed 
op jacht naar meer maar dankzij Dik 
Nieuwenhuis bleef het 1-1. Door de 
vele regen werd het veld zeer moei-
lijk bespeelbaar en werd het voet-
balspel er niet beter op. Terwolde 
bleef spelen op de winst en invaller 
Mitchel de Groot kreeg een goede 
kans maar de doelman van Gors-
sel wist het tij nog op tijd te keren 
voor zijn club. Edwin Dommerholt 
redde bekwaam op de doellijn zodat 
beide teams nog in evenwicht wa-
ren. Terwolde raakte nog twee keer 
het houtwerk want 2x werd de inzet 
van Peter Roeterd gekeerd door de 
paal. In de 81e minuut scoorde Tho-
mas Leurink wederom na een assist 
van Mitchel de Groot en leidde Ter-
wolde met 1-2. Beide teams bleven 
hun best doen maar de stand veran-
derde niet meer. Terwolde neemt de 
drie punten mee naar huis en dankt 
vooral zijn doelman. 

Geen voorbeslissing in strijd om schaaktitel
TWELLO.- De onbetwiste topper in de achttiende ronde van de interne 
competitie bij de Twellose Schaakclub was het gevecht om de eerste 
plaats tussen jos barendregt, die de witte stukken aanvoerde en car-
lo buijvoets. De winnaar zou met een punt voorsprong de dans om de 
clubtitel leiden.

Foute manoeuvre
Vanuit een Franse opening drong 
Carlo Buijvoets met paard en loper 
de damevleugel van Jos Barendregt 
binnen en won een pion. Maar door 
een foute manoeuvre met het andere 
ros ging zijn loper verloren. Baren-
dregt nam het initiatief over met 
een koningsaanval en dacht met een 
loperoffer een toren te kunnen win-
nen. Hij had daarentegen de pen-
ning van zijn dame over het hoofd 
gezien waarna de dames werden ge-

ruild en de vrede getekend.

amusant
Lachende derde werd daardoor deze 
week Jorik Jonker. Hij won zijn partij 
van Henk Casteel en staat nu op een 
half punt van de leiders. Dat je aan 
het eind van een lange schaakavond 
het soms niet allemaal even scherp 
ziet, bewees een amusant voorval 
aan het slot van de partij tussen 
Ruud van Swam en Albert Jansen. 
Jansen: “Ik geef op.” Waarop Van 

Swam verbaasd zegt: “Weet je het 
zeker?” Jansen: “Ja, ik sta mat!”

Overige uitslagen
Dick van de Griendt – Rien van Hat-
tum ½-½, René Rouwhorst – Berry 
Hoogstraten 0-1, Jan de Boer – Frits 
Frijlink 1-0, Gerard Hazelaar – Kees 
Kuijk 1-0 en Piet Rusch – Henk On-
ijs 0-1. Naast de ranglijst om de club-
titel is er een progressie ranglijst. 
Deze wordt aangevoerd door de spe-
ler die de meeste punten toevoegt 
aan zijn clubrating. De strijd ging tot 
voor kort tussen Jansen en Rusch. 
Maar sinds afgelopen dinsdag heeft 
Onijs zich ook in de strijd gemengd. 
Stand: 1. Jansen +63, 2. Onijs +52, 3. 
Rusch +40. 

met haar paard Alleen in de klasse 
L1 met 193 en 195 punten. Naar 
Beekbergen gingen Montana Hille-
brand met Facel Vega, deze combi-
natie werd twee keer 2e  met 193 en 
197 punten klasse B en Loulou Ver-
beek met Ulian, zij kreeg 186 en 183 
punten en pakte een 3e prijs. Eline 
van Roemburg startte met Tyson 
in de klasse L1 en verdiende de 2e 
prijs met 195 punten en de 3e prijs 
met 190 punten. Ook gingen enkele 
combinaties naar Apeldoorn. Jolan-
da Schimmel reed met Eclips in de 
klasse M1 naar 180 punten, Leonie 
Verkerk met Diënna in de klasse L1 
naar 180 punten en Birgit Wilmink 
met Mr. Ed van de Beekhoeve naar 
180 en 194 punten ook in de klasse 
L1. Anusca Simons verdiende in de 
klasse L2 186 punten met Ultima. 
Iris Braam reed met Dimitri een kür 
op muziek in Brummen op Z1 ni-
veau en werd 4e met 69%.

denza. Later dit jaar zullen zij ook 
deelnemen met alle anderen meis-
jes van de twirlgroepen, maar eerst 

trainen de dames voor het jaarlijkse 
concert van de vereniging ‘Music 
en Dance’ op 25 april in Twello. 

Dertig ton oude metalen voor 
realiseren tribuneplaatsen 
KLaRENbEEK.- het actiecomité inzameling oude metalen heeft afgelopen 
zaterdag een inzameldag voor oude metalen; accu’s; gereedschap en wit-
goed in het dorp gehouden.
Dit jaar is de opbrengst voor het realiseren van tribuneplaatsen voor de 
sporthal van het Multifunctioneel centrum. 

Vanaf half tien ’s morgens werden de 
oude metalen bij de bewoners thuis 
opgehaald door 55 vrijwilligers. In 
totaal werden dertien tractoren met 
grote aanhangers ingezet. Maar liefst 
30 ton ijzer, lood, zink, aluminium, 
koper, gereedschap, elektromoto-
ren en fietsen, accu’s, elektriciteits-
kabels, wasmachines, drogers en 
vaatwassers werden opgehaald. In 
tegenstelling met de aankondiging 
konden door een sterfgeval de ma-
terialen die dag niet worden inge-

leverd bij de parkeerplaats van de 
R.K. Kerk. Daarom werd uitgeweken 
naar het ‘permanente’ inleveradres 
van de familie Brugman aan de Pol-
veensweg 25. Daar werd alles gesor-
teerd in de verschillende containers. 
De catering werd verzorgd door de 
Klarenbeekse ondernemers.
De opbrengst is voor het realiseren 
van tribuneplaatsen voor de sport-
hal, zodat u in de toekomst met z’n 
allen zittend de sportwedstrijden 
kunt bekijken.

Bijna alle 55 vrijwilligers die de inleveractie steunden. 
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Schaaknieuws

15e Voorster Nachttoernooi 
 

Handballers Voorwaarts 
overtuigend in kampioenswedstrijd

VOORST.- Het sportieve en gezel-
lige Nachttoernooi van Voetbalver-
eniging Voorst wordt dit jaar voor 
de 15e  keer georganiseerd. In het 
zes tegen zes toernooi zullen zowel 
dames- als herenteams op de vel-
den aan de Beelelaan strijden om 
de felbegeerde Nachttoernooi-Cup, 
maar zeker ook om de Sportiviteit-
prijs. Ook dit jaar is er weer ruimte 
gemaakt voor de wat oudere voetbal-
ler: Een 40-plus poule. In deze regio 
blijkt enorm veel animo om te spe-
len tegen leeftijdsgenoten. Het toer-
nooi wordt gehouden op 13 mei, de 
woensdag voor Hemelvaartsdag en 
staat onder leiding van scheidsrech-
ters en wedstrijdsecretariaat van de 
KNVB. De wedstrijden beginnen te-
gen 19.00 uur en de finale zal rond 

middernacht plaatsvinden. Van 
het betaalde inschrijfgeld, € 30.00 
per Team, wordt een cheque van € 
250,00 gedoneerd aan een goed doel 
binnen de gemeente Voorst. De deel-
nemende teams kunnen aangeven 
aan welk doel het geld geschonken 
wordt en de winnaar wordt bekend 
gemaakt tijdens de prijsuitreiking. 
Tijdens de wedstrijden worden 
spelers en toeschouwers muzikaal 
ondersteund door “Bloaskapel De 
Spekboeren uit Voorst” en de avond 
wordt afgesloten met een gezellig 
feest onder muzikale begeleiding 
van “DJ William”. Voor meer infor-
matie kunt u terecht op de website 
van Voetbalvereniging Voorst: www.
vvvoorst.nl. Telefonische informatie 
kan ook, Dick de Boer: 06-13858469.

TWELLO.- Zaterdag 28 maart, rond 
een uur of twee. Een bijna lege sport-
hal maar toch al zo sfeervol. De laat-
ste voorbereidingen werden getrof-
fen voor een avond die de boeken 
in zou gaan als onvergetelijk. Deze 
avond moest het gebeuren. Laat-
ste thuiswedstrijd en kans om het 
kampioenschap definitief binnen 
te slepen. 18.00 uur, de speelsters 
van Van Niel Voorwaarts druppelen 
langzaam binnen. Gezonde span-
ning, iedereen was erop gebrand om 
een mooie wedstrijd voor het pu-
bliek neer te zetten. 

In de kantine verzorgde de vaste 
haarstylist elke coupe tot in de punt-
jes en werd het cadeau voor de welp 
gesigneerd door iedereen. 18.30 uur, 
al lopend richting de kleedkamer 
werden de eerste supporters per-
soonlijk begroet. Voor alle bezoekers 
was er een kleinigheidje voor alle 
steun en support tijdens het afgelo-
pen seizoen. Alle thuiswedstrijden 
zat de tribune bomvol en ook tijdens 
de uitwedstrijden kwam er een be-
hoorlijke aanhang vanuit Twello 
mee om Voorwaarts te supporten. 
Een bom volle tribune, zowel boven 
als beneden. 

Onder de klanken van DJ Roy werd 
er warm gelopen. Een hoekje in de 
sporthal kleurde oranje door de 
jongste jeugd van de handbal. Zij 

mochten hand in hand met de speel-
sters van Van Niel Voorwaarts op-
lopen. Licht uit, spot aan. Één voor 
één werden de speelsters voorge-
steld aan het publiek onder luid 
applaus. Inclusief de welp van de 
week Marlijn! Zij mocht de aftrap 
doen van deze veel besproken wed-
strijd en maakte het eerste doel-
punt Dit werd al gauw opgevolgd 
door een doelpunten regen door 
Van Niel Voorwaarts! B.D.C. kwam 
nauwelijks tot scoren en door mooie 
wissels lag er veel ruimte voor Voor-
waarts in de dekking van B.D.C. 
Alles leek te lukken. Afronding, 
dekking en het mooiste van alles, 
Voorwaarts deed het samen. Rust-
stand 20-5. De trend van de eerste 
helft werd doorgezet. Wederom fan-
tastische wissels en samenspel. De 
sfeer in de sporthal bereikte zijn cli-
max met nog maar een paar minuten 
op de klok. Een staande ovatie, luid 
applaus en gezang. Van Niel Voor-
waarts dames 1 heeft het geflikt! 
Kampioen hoofdklasse B!! Eind-
stand 40-16. Geheel op eigen kracht, 
een absolute teamprestatie maar 
bovenal iets waar met z’n alle heel 
hard voor gevochten is. Week na 
week, 100% inzet en overtuigings-
kracht. Euforie ten top. Felicitaties 
van B.D.C. en persoonlijke felici-
taties van alle supporters. Iedereen 
trok massaal naar de kantine om 
samen de overwinning te vieren. In 

VOORST.- Na vier speelronden in 
het Open Voorster Kampioenschap 
komen de kanshebbers langzaam-
aan bovendrijven. Jeroen Bosch en 
Fokke Jonkman kwamen in een felle 
strijd niet verder dan remise. Mar-
tijn Boele wist van Michiel Jansen 
te winnen. Voor 11 mei kunnen ze 
zich opmaken voor de kraker tus-
sen Martijn Boele en Jeroen Bosch. 
Fokke Jonkman volgt op een half 
puntje. Men spreekt dan over drie 
meervoudig oud winnaars. Ook 
Marcel Kraaykamp staat nog sterk 
met drie punten. In de B-poule gaat 
Piet Ypma trots aan de leiding met 
een 100 % score. Ron Brachten, Sib-
bele Bonthuis en huisschaker Edwin 
de Jong volgen op een punt achter-
stand. In de C-poule staat Hans 
Knottnerus op een 100 %  score.  In 
een boeiend eindspel wist hij een 
klein voordeel te benutten tegen 
Edward Kuster. Op 11 mei mag hij 
zijn koppositie verdedigen tegen de 
sterke huisschaker Paul Westhoff. 
Voorst 1 nam het vorige week zater-
dag op tegen de schakers van Denk 
en Zet / O & O. Het liep uit op een 

jammerlijke nederlaag. Sjoerd Nor-
berhuis kwam een kwaliteit voor, 
maar door een gevaarlijke centrum-
pion van zijn tegenstander kwam hij 
niet verder dan remise. Tom Mole-
wijk verloor een stuk en daardoor 
vlot de partij. Ondanks dat Jacques 
Kuiper de Franse opening goed 
doorkwam, wist hij de partij niet tot 
een goed einde te brengen. Ook Mar-
cel Kraaykamp moest in een span-
nend toreneindspel capituleren. Op 
dat moment weigerde Lutsen Doo-
per op een remise aanbod in te gaan. 
Hij probeerde te forceren om Voorst 
nog in de strijd te houden. Forceren 
wat er niet is, loopt zelden goed af. 
Ook niet bij de vechtende Lutsen. 
Met de tussenstand van 4,5-1,5 was 
de nederlaag reeds een feit. Rudy 
Bloemhard en Michiel Jansen wis-
ten vervolgens nog nette overwin-
ningen te boeken. Paul Tulfer kon 
niet opboksen tegen de pionnen-
macht van zijn tegenstander. Met 
nog twee thuiswedstrijden voor de 
boeg is Voorst 1 nog niet geheel vei-
lig van degradatie, maar het moet 
lukken.

een polonaise vertrok van Niel Voor-
waarts van het veld met een ere ron-
de door de kantine. Opnieuw luid 
applaus. De polonaise werd al snel 
opgevolgd door luidkeels gezang en 
gejuich in de kleedkamer met als 
hoogtepunt de champagne douche. 
Na het tutten kon het echte feest 
beginnen. Met confetti kanonnen 
en shotjes van otje in de aanslag op-
nieuw een warm onthaal in de kanti-
ne. Op de klanken van DJ Roy werd 
er volop gefeest en was het nog lang 
onrustig in de kantine van sporthal 
Jachtlust. De nodige glazen zijn ge-
sneuveld, er is volop geproost en 
voldoende genuttigd om de avond af 
te sluiten in Deventer. Una de Bruijn 
heeft helaas afscheid genomen en 
gaat Voorwaarts verlaten na dit sei-
zoen. De dames willen iedereen 
bedanken voor de support in de af-
gelopen maanden en natuurlijk top-
coach Miro Stare die de dames door 
dit jaar heen heeft gesleept. Er staat 
nog 1 wedstrijd voor deze competi-
tie op het programma en dat is uit 
tegen LHC. 

In het weekend van 18 en 19 april 
zal, afhankelijk van de uitslagen van 
andere competities, de promotie-
wedstrijden worden gespeeld voor 
een plek in de tweede divisie. Van 
de 5 teams mogen er 4 door. De da-
mesj hopen dan wederom op uw 
steun te kunnen rekenen.

Grote blijdschap bij het kampioensteam.
 

Zesde speelronde 
jeugdcompetitie tafeltennis
TWELLO.- Op een druilerige zaterdag,  28 maart, trokken drie van de 
vier jeugdteams de regio in voor een uitwedstrijd. alleen Trias 4 kon 
nog van een vrije zaterdag genieten.  De overige drie teams konden af-
gelopen weekend geen overwinning mee naar Twello nemen.
 

Activia drukt Sallandia dieper in de put
TWELLO.- Dit keer mocht Activia 
op bezoek bij het onderaan staande 
Sallandia dat min of meer voor de 
laatste kans vocht om rechtstreek-
se degradatie te voorkomen. In de 
thuiswedstrijd tegen de geelzwar-
ten had Activia een onverwachte en 
pijnlijke nederlaag geleden dus van 
onderschatting kon geen sprake zijn. 
Dat bleek ook direct vanaf het begin-
signaal want de mannen van Rorije 
trokken het initiatief naar zich toe en 
creëerden ook al snel kansen. Guus 
Leerkes kreeg een heel grote; hij 
werd keurig vrij gespeeld door een 
vlotte combinatie met Zemir Mu-
jic  als middelpunt en Guus mocht 
vanaf 12 meter vrij uithalen. Helaas 
wilde hij het te secuur doen en mik-
te de bal op binnenkant paal. Even 
later miste Niels Achtereekte met 
het hoofd van dichtbij net diezelfde 
paal en een vrije trap van Guus kon 
ternauwernood door de doelman ge-
keerd worden. In het eerste half uur 
was Activia duidelijk de sterkere 
ploeg en uiteindelijk werden ze daar 
ook voor beloond. Frank Oosterwe-
gel stoomde op vanaf de rand van 
het strafschopgebied en kon slechts 
door een harde overtreding gestuit 

worden. Guus ontfermde zich over 
de terecht toegekende penalty en 
liet zich niet afleiden door de lange 
blessurebehandeling die Frank nog 
moest ondergaan. Hij schoot feilloos 
binnen en zette zijn ploeg daarmee 
op 0 – 1. In het laatste kwartier voor 
rust ging de thuisploeg ook meedoen 
aan de wedstrijd en kwam een paar 
keer dreigend door. Activia doelman 
Jory Visch kon zich één keer onder-
scheiden en toonde daarbij zijn klas-
se. Aan de andere kant was Activia 
vaker dreigend maar de belangrijke 
0 – 2 wilde niet vallen; onder andere 
bij een kopkans voor Coen Kolkman 
en een situatie waarbij Bart Wippert 
na een flipperkastje opeens vrij voor 
de keeper verscheen maar de bal niet 
van onder zijn eigen benen vandaan 
kreeg. De tweede heft was minder 
overtuigend van Activia zijde; Sal-
landia nam onder aanvoering van de 
goed spelende Rick Wolvenne het 
initiatief meer en meer in handen 
en drukte Activia vaker terug. Veel 
kansen leverde dit niet op omdat de 
precisie ontbrak maar een 0 – 1 score 
blijft altijd spannend. Activia had 
ook zeker de mogelijkheden om het 
duel in het slot te gooien maar ook 

hier ontbrak de scherpte in de laat-
ste fase. Toen de ijverige en actieve 
Zemir in de 16 naar de grond werd 
getrokken (na een mooie “poort”) 
had de bal eigenlijk wederom op de 
stip gemoeten maar hier wilde de 
scheidsrechter niet aan. Zo bleef het 
spannend tot het laatste fluitsignaal 
maar in de score kwam geen veran-
dering meer. De tweede overwin-
ning op rij dus; en ook wederom de 
“nul” achterin. Doordat de andere 
resultaten in 3B nog niet echt mee-
zitten blijven de ploegen op de plek-
ken 8 tot en met 12 dicht bij elkaar; 
daaronder lijken Markelo en Sal-
landia nu wel afgehaakt. Van die 5 
ploegen daarboven moeten er nog 2 
nacompetitie spelen en dat lijkt nog 
wel even spannend te blijven. On-
dertussen heeft Activia “stiekem” 
de leiding genomen in de derde pe-
riode met 10 uit 4 (en een doelsaldo 
van 6 voor en 0 tegen!) (er van uit-
gaande dat de reglementaire 0 – 3 bij 
ZVV ’56 blijft staan). Komend paas-
weekeinde zal er ongetwijfeld meer 
tekening in de strijd komen; Activia 
speelt op zaterdag thuis tegen con-
current Vaassen en op maandag naar 
het sterke Columbia. 

Trias 1
Rick IJsseldijk, Enrico Schotman en 
Toine Hulshof hadden een moeilijke 
middag tegen Swift uit Deventer. 
Vanaf het begin van de wedstrijd 
was het geloof in een goede afloop 
bij de Twellonaren niet aanwezig 
en Swift hoopte met een grote over-
winning aansluiting bij de top te 
houden. De Deventernaren gingen 
goed van start en Trias had hier geen 
antwoord op. De eerste drie partijen 
waren duidelijk in het voordeel van 
Swift en toen Rick en Toine ook de 
dubbelpartij verloor stond er een 0-4 
ruststand op het scorebord. Na de 
rust ging het al niet veel beter. Rick 
won weliswaar zijn  tweede partij, 
maar door nederlagen van Enrico en 
Toine liep Swift steeds verder weg. 
Enrico wist zijn laatste partij, zij het 
moeizaam, te winnen, maar daarmee 
was het Twellose kruit reeds ver-
schoten. Met een 8-2 overwinning 
was de missie voor Swift geslaagd.
 
Trias 2
Trias 2 speelde een uitwedstrijd te-
gen Blauw-Wit uit Almelo. Marleen 
IJsseldijk opende de wedstrijd met 
een mooie 3-1 overwinning. Direct 
daarna verdubbelde Jasper Heil de 
voorsprong. Hij had weinig moeite 
met zijn tegenstander. Maar na een 
nederlaag van Roel Harleman trok 
Blauw-Wit de stand weer gelijk door 
de dubbelpartij ook op haar naam te 
schrijven. Het was daarna opnieuw 

Trias die brutaal de leiding nam. 
Marleen won knap ook haar tweede 
partij. Maar de Almeloërs lieten Tri-
as niet gaan. Met twee overwinnin-
gen, tegen Roel en Jasper, namen zij 
voor het eerst de leiding in de wed-
strijd. Dit keer was het Roel die voor 
de verdiende gelijkmaker zorgde. 
Pas in de allerlaatste twee partijen 
nam Blauw-Wit definitief afstand. 
Trias 2 verloor deze wedstrijd nipt 
met 6-4.

Trias 3
Stefan Selders, Ruben Havekes en 
invalster Femke van Schaik namen 
het op tegen TTV Staphorst uit de 
gelijknamige plaats. Staphorst stond 
reeds een straatlengte voor in het 
klassement en was het voor Trias 
een uitgelezen kans om de achter-
stand te verkleinen. Maar zover liet 
Staphorst het niet komen. De Stap-
horstenaren lieten zien waarom zij 
ruim op kop staan. Wedstrijd na 
wedstrijd beslisten zij in hun voor-
deel. In de vijfde partij was Femke 
wel dicht bij de winst. De beslissen-
de game verloor zij net met 11-7. In 
de zevende partij was het de beurt 
aan Stefan om in de vijfde game 
onderuit te gaan. Maar in de aller-
laatste partij wist Stefan het alsnog 
goed te maken. Met een mooie 3-0 
overwinning kon hij de eer van Trias 
redden. Staphorst kan zich met deze 
9-1 overwinning nu al vast gaan op-
maken voor het kampioenschap.

http://www.vvvoorst.nl
http://www.vvvoorst.nl
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10.00

10.00

4.99

9.49
12.00

1 KILO 
NU

500 GRAM 
NU

1 KILO 
VAN 19.90 NU

900 GRAM 
VAN 14.99 VOOR

NU 2 STUKS

PROBEER NU BEIDE SUPERFOODS UIT!
VAN 14.99 PER 130 GRAM NU 6.49 

TURKSE ABRIKOZEN 
(JUMBO)

ACASIAHONING
Acasia is van nature uit een honing 
met het minste suikergehalte. Deze 
is dus de beste voor diabetici 
Acaciahoning heeft een heldere, 
goudachtige kleur, en een lichte, 
verfijnde en zoete smaak. 

SPORTMIX VERS 
GEBRAND

INCA BESSEN

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

GERST GRAS is het vroege gras 
van de gersteplant, heeft een heerlijke erwten-
smaak. Gerstegraspoeder is rijk aan vezels, ijzer, 
magnesium, calcium en vitamine B1 en B2.

TARWEGRAS is het vroege gras van 
de tarweplant en heeft in sapvorm een zoetige en 
dropachtige smaak. Het is een bron van zink, en rijk aan 
vezels, magnesium, ijzer, calcium, chroom, vitamine 
E, B3, B6 en C.Beide heerlijk en zeer voedzaam 
door smoothies, shakes, muesli en yoghurt.

Wij zijn op zoek 
naar een verkoper 

m/v voor de 
vrijdagmiddag

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!

Graag tot ziens bij vishandel 
L. ZWAAN en ZOON!

alleen vrijdags op de markt bij het VVV kantoor

DEZE WEEK:

Vragen of bestellingen: 
06- 10 01 52 18

Kabeljauw haas of fi let

750 gram

Gebakken kibbeling
en 2x saus

€ 1.50

€ 10.00

100 gram 

3 Kiploempia’s

5 Schnitzels
Champignon / Cordon blue / krokant

5.00

5.00
Nu

NuChampignon / Cordo

6,50Hollandse Biefstuk
Met gratis kruidenboter

3,95

4,50

Procureur Rollades
Met braadadvies

Paashaasjes, Varkenshaasjes gevuld 
met roomkaas, in balsamicothijmsaus. 
Per 2 stuks verpakt in ovenschaal. 
Met braadadvies   

Per
2 stuks

Per
500 gram

Per 
250 gram

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 14

aanbiedingen van de week

BAKKERIJ 'T STOEPJE
DE WARE BAKKER VAN DE MARKT
BAKKERIJ 'T STOEPJE

R E C L A M E

10 Harde broodjes ...............................1.50
Ook om zelf af te bakken

2 Stokbroden ....................................................1.50
3 Toscaanse feestbroden ...3.00
4 Tompoucen ............................... voor maar1.50
Verder volop luxe paaskoeken

3e GRATIS

4e GRATIS

‘Das pas goede vrijdag!’
Kom naar de markt in Twello en proef de sfeer...

van 12.30 tot 
17.30 uur

- Paashaas is aanwezig met chocolade eitjes voor de kinderen
- Raddraaier met ‘rad van fortuin’
- Voor honderden euro’s aan waardebonnen 
 (elk half uur een trekking)
- Veel extra aanbiedingen

298 EN WEER VOLOP “HOLLANDSE” 

ASPERGES & AARDBEIEN
CLEMENTINE 
MANDARIJNEN
“ZOET, VOL SAP EN ZONDER PIT” NU 20 STUKS
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Vleeswarenbedrijf

H.A. IN HET VELD

Kom ook eens proeven van:
Authentieke Franse worsten in 
wel 20 verschillende smaken. 

(o.a. walnoot, blauwe kaas, olijf, 
Provencaalse kruiden of peper)

Boerenmetworst of 
salami (500 gram) 
 
 2.50 

van 3.95 voor

Horloges vanaf 10.00
Horlogebatterij vervangen 4.00
Leren horlogebandjes vanaf 5.00
Nieuwe collectie sjaals vanaf 6.00
Zomerpetten en riemen
Voetbalshirtjes 15.00 per stuk - 2 voor 25.00

voor al uw mode-accessoires

STERKEN Nacht- en Ondermode
Bezoek ook eens onze website: www.ondergoedland.nl

Brunotti heren boxershorts 2-pack 

 normaal 29,95 nu 25,00

Armani boxershorts 2-pack

 normaal 32,95 nu 27,50

Naturana BH seizoenskleuren 
 geen 22,00 maar 15,00

Leuke slaapshirts 
 met korte mouwen 6,95

DROP SNOEP
& CHOCOLADE

5.00

2.95
3.00

aktie 2 voor

2 voor

De lekkerste paaseitjes diverse smaken
Grote zak 2,95

Diverse leuke paaschocolade
200 gram

Kinder Paasverrassingszakjes
per zakje 1.75

Vanaf

Nieuwe Hobby journaal 
nr. 121 is binnen!

Volop materiaal om kaarten te maken!

Knipvellen
5 stuks voor 3,-

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Hollandse Nieuwe

Verse Slibtong

Gebakken Kibbeling

Verse Pangafilet

Bij ons altijd vers van het mes Tot vrijdag in Twello op de Markt

Kijk voor onze veilingverse Noordzee aanvoer in de kraam

twitter@vismanjan

5e gratis!

4e gratis!

5e gratis!

Ter plaatse schoongemaakt !

Heerlijk visje om te bakken !

Zonder graat en verfijnd gekruid!

Echt lekker !

per stuk

per stuk

per stuk

per stuk

4 voor 

4 voor 

3 voor 

4 voor 

2.75

2.75

2.25

1.90

10.00

10.00

6.00

7.00

De Huishoudkraam
Uw adres voor stofzuigerzakken, tafelzeil, badmatten, tafelmode, deurmatten

Nieuwe collectie Tafelzeil
Nieuwe collectie Badmatten

Ruime sortering puzzels

vanaf 3.50

5 bos 3.00

Groot assor� ment 
boeke� en tulpen, 
anamone en ranonkels

20 Rozen
Dubbele narcissen
(50 stuks)

Sinaasappels
vol sap 3.50

Elstar appels
Klasse I 2.50

Hollandse aardbeien

3.7526 stuks 3 kilo 2 dozen
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Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.

2e PAASDAG GEOPEND
van 11.00 tot 17.00 uur

2e Paasdag geopend
11.00 -17.00 uur

M
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W
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M
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Pullover 
of 

shirt k/m 
2 stuks 

voor 
69,95

Riem bij 
aankoop 

van V7 rider

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

zonnebril 
bij 150,- 
aan Expresso

2 stuks voor 69,95 2 stuks voor 90,-

GRATIS GRATIS

Kom 
gezellig 
shoppen

Pantalon 
met 
elastiek 

Gessetto 
armbanden

Nieuw in de collectie

Hybrid matrascollectie 
Maak kennis met de

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

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.

op het totale TEMPUR® assortiment*

NU

15%
KORTING

eldig van 13 maart t/m 25 mei 2015 Vraa

Nu 1195,-
Inclusief nachtkastjes

Tempur Experience 

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.

GOED SLAPEN WAS NOG 
NOOIT ZO VOORDELIG

tot 50%korting

Showroom-
modellen

*vraag naar de voorwaarden in de winkel. Op=Op.


