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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

Mid Season voordeel

Twelloseweg 79 
Terwolde | 0571-292056 

www.marismode.nl

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

2e paasdag geopend van 11.00 - 17.00 uur

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

2e paasdag  
open

ModeMall Wilp

12.00 tot 17.00 uur

Paasvuur en 
eierenzoeken 
TEUGE.- Op eerste paasdag gaat aan 
de Bottenhoekseweg weer het paas-
vuur ontstoken worden. Om 18.45 
uur zijn alle kinderen t/m 6 jaar van 
harte welkom om eieren te komen 
zoeken. Om 19.30 uur kunt u onder 
genot van een hapje en een drankje  
genieten van het mooie paasvuur 
wat dan aangestoken wordt.

Voor één keer 
vrijwilliger bij 
de Zonnebloem?
TWELLO.- Het bestuur van de regio 
Voorst van de Zonnebloem is op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Het werk van de Zonnebloem is 
alom bekend. Dit werk wordt altijd 
uitgevoerd door een grote groep 
vrijwilligers. Deze groep vormt als 
het ware het werkkapitaal van de 
Zonnebloem. Deze groep moet ge-
durig worden aangevuld en uitge-
breid. Daarom doet het bestuur een 
dringend beroep op al diegenen, 
die misschien eenmalig of wellicht 
regelmatig een deel van hun vrije 
tijd willen besteden aan onder-
steuning van de medemensen. Ook 
eenmalig? Ja, want een van de grote 
activiteiten in deze regio is het wan-
delen met de gasten op Bussloo. Er 
zijn veel mensen nodig, die bereid 
zijn om een rolstoel te duwen en/
of anderszins ondersteuning te 
verlenen. Heel graag ook mensen 
met enige zorgervaring. Uw gast en 
uzelf zullen een onvergetelijke och-
tend hebben. Al zou het maar voor 
één van de wandeldata zijn: 14 mei, 
4 en 24 juni, 8 juli, 7 en 28 augus-
tus. In het kort ziet het programma 
er zo uit: ontvangst met koffie in de 
kantine van sportclub Cupa in Bus-
sloo, daarna de wandeling in het 
natuurgebied (korte ronde via de 
brug), lunch in de kantine. Ieder-
een, die aan deze mooie dagen wil 
meewerken wordt verzocht zich 
te melden bij de secretaris van het 
regiobestuur: mevr. Adrienne Klun-
haar, (0571) 27 47 14  mail: zonne-
bloemregiovoorst@gmail.com Ook 
heeft de Zonnebloem grote behoefte 
aan vrijwilligers, die zich met enige 
regelmaat willen inzetten voor al-
lerlei activiteiten, o.a. ook voor be-
stuursfuncties. Zij kunnen zich op 
hetzelfde adres melden.

Dorpsverfraaiing viert 
50 jarig jubileum 

KLARENBEEK.- Al 50 jaar lang houdt het Comité Dorpsverfraaiing zich 
bezig met het verbeteren van het aanzien van het dorp. Vooral met bloe-
men en planten in plantsoenen en bermen, maar ook met andere zaken, 
zoals sfeerverlichting en zitbanken wordt gezorgd voor kleur en fleur en 
mogelijkheid voor aangenaam verpozen.

Op woensdag 9 april, de oprichtings-
datum, ging dan ook de vlag uit in 
de Vlindertuin aan de Klarenbeekse-
weg. Voor de vrijwilligers was er kof-
fie met gebak, want op deze tweewe-
kelijkse werkdag bestond het Comité 
Dorpsverfraaiing 50 jaar. Een jubile-
umjaar, dat gevierd gaat worden met 
een aantal activiteiten, die -zoals het 
comité nastreeft- het dorp extra zul-
len verfraaien.

Het jubileumjaar
Alle kinderen uit Klarenbeek tot 
en met twaalf jaar kunnen deze zo-
mer meedoen aan de wedstrijd ‘Wie 
kweekt de hoogste zonnebloem’. 
Hiervoor zijn op de beide basisscho-
len al zakjes zonnepitten uitgedeeld. 
Kinderen die buiten Klarenbeek op 
school zitten en mee willen doen, 
kunnen bij Plusmarkt Imanse een 
zakje ophalen. Eind september kan 
de lengte worden doorgegeven via 
info@klarenbeeksbelang.nl. De kin-
deren met de hoogste zonnebloem 
worden beloond met een prijs. Ver-
der zal korenmolen ‘De Hoop’ ter 
gelegenheid van het jubileum in de 
avonduren in het licht worden gezet, 

waarvoor energiezuinige LED-lam-
pen worden geïnstalleerd. 

50 Jaar actief
Bij de oprichting, 50 jaar geleden stel-
de het comité zich vooral ten doel de 
plaatselijke bevolking te stimuleren 
meer werk van de voortuinen te ma-
ken en het dorp schoon te houden. De 
tuinen werden in die begintijd dan 
ook jaarlijks gekeurd. Vanaf de ze-
ventigerjaren werden de activiteiten 
uitgebreid. Velen zullen zich nog de 
schoonmaakactie in 1973 herinneren. 
Memorabel zijn ook de aanleg van de 
vijver in het Hertenkamp aan de Mo-
lenweg, de aanleg van de Vlindertuin, 
de eerste keer de ster op de molen, de 
eerste bloembakken en de onthulling 
van het kunstwerk ‘Opa en Oma’ in 
het plantsoen aan de Sparrenweg. Dit 
alles werd en wordt nog steeds moge-
lijk gemaakt door de jaarlijkse finan-

ciële bijdragen van de bevolking van 
Klarenbeek. 

Vernieuwing
Het Comité heeft in de afgelopen jaren 
ingezet op vernieuwing. In de Vlin-
dertuin is stapsgewijs de beplanting 
vervangen. Er staan nu minder soor-
ten in grotere plantvakken, wat een 
rustiger en meer herkenbare uitstra-
ling heeft opgeleverd. Nieuw is ook 
het eerste bijenvolk, dat eind april in 
een daarvoor speciaal gebouwde bij-
enstal zal worden gehuisvest. 
In de zomerperiode staan al jarenlang 
her en der in Klarenbeek de prachtige 
geraniumbakken. Dit jaar zullen de 
bloemen geplant worden in nieuw 
getimmerde bloembakken. In de win-
ter is er natuurlijk weer de bekende 
kerstster op de molen, weliswaar dan 
voorzien van nieuwe LED-verlich-

ting. Verder zijn in de bermen, met 
name langs de Klarenbeekseweg en 
de Hoofdweg bloembollen geplant. 
Ook deze activiteit zal verder worden 
uitgebreid, waarbij ook aandacht zal 
worden gegeven aan andere extra be-
planting in het dorp.
Alle werkzaamheden van Dorpsver-
fraaiing worden gedaan door vrijwil-
ligers. Er is werk op allerlei gebied. 
Groene vingers zijn niet echt noodza-
kelijk, enthousiasme is belangrijker. 
Ieder werkt naar eigen belangstelling, 
niveau en tempo. En er is aandacht 
voor gezelligheid met op tijd een kop 
koffie. Heeft u belangstelling? Kom 
gerust eens kijken in de Vlindertuin 
op de woensdag in de oneven weken 
of bel (06) 54 22 03 98. Zie ook: www.
klarenbeeksbelang.nl/dorpsverfraai-
ing. 

Vrijwilligers in de Vlindertuin.

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

Paasboeket

9,99
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

Gewijzigde 
aanlevertijden 
voor 
advertenties 
en redactie 
TWELLO.- In verband met de 
komende Paasdagen verzoeken 
wij u uw advertentie en/of re-
dactie voor de krant van woens-
dag 23 april uiterlijk zondag 20 
april voor 10.00 uur aan te leve-
ren.  

mailto:zonnebloemregiovoorst@gmail.com
mailto:zonnebloemregiovoorst@gmail.com
mailto:info@klarenbeeksbelang.nl
http://www.klarenbeeksbelang.nl/dorpsverfraaiing
http://www.klarenbeeksbelang.nl/dorpsverfraaiing
http://www.klarenbeeksbelang.nl/dorpsverfraaiing


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

Dolgelukkig zijn wij
met de geboorte van onze dochter

Elisabet Geertruida Emma

Thijs en Carolien Bussink
Kruisweg 6 

7383 DA Voorst

Huisartsenpraktijk 
Kuypers gesloten

Vrijdag 18 april (goede vrijdag)

Waarneming
 Dr. Smit te Klarenbeek  Tel: 055-3011255

 Dr. Roessingh te Voorst  Tel: 0575-501255

Diverse afmetingen en hoogtes, voorzien van: 
- Verlichting en verwarming
- Elektra 220 en 380 aansluiting per unit
- Elektrisch bedienbare roldeuren 4x4 m1 
- Gemeenschappelijk toilet ruimte
- Gemeenschappelijke server ruimte

TE HUUR
KANTOOR RUIMTEN,

BEDRIJFSRUIMTEN,

LOCATIE:

Diverse afmetingen, voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming
- Elektra, data en airco
- Gemeenschappelijk toilet en pantry ruimten
- Gemeenschappelijke server ruimte

Zonnenbergstraat 34 en Koppelstraat 2 te Twello.
Zicht locatie aan doorgaande weg naar A1 en A50

Aanvaarding  in overleg. Informatie: Ben Hutten
Mail: B.Hutten44@upcmail.nl Tel.:  06 55 15 31 75

VD
 I 

20
1

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

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

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

                        VRIJHEID
   in keuze
ongeacht uw
     verzekeraar...

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

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, 7391 GK Twello

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

persoon-

Tevredenheid van
nabestaanden staat voorop

uitvaartcentrum

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

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

Bert en Ineke
Aalpoel

 

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

Wij zijn weer dagelijks geopend 
van 8.00 – 17.30 uur

2e Paasdag geopend van 9.00 – 16.00 uur
Koningsdag geopend van 8.00 - 17.00 uur

Hemelvaartsdag en 2e pinksterdag 
van 9.00–16.00 uur

Rijksstraatweg 249, Teuge / tel: 055-3231228
www.lepapillonteuge.nl

KWEKERIJ LE PAPILLON 
TEUGE

“Van kweker naar klant”
Voor al uw zomerbloeiers

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

-  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

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

- Periodiek onderhoud
- Installaties
- Reparaties
- 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

Apeldoorn - Holland    Tel. +31(0)55 - 3660728    www.boonzaayer.com

Glasparelstralen 

Gritstralen

Schooperen

Spuitwerk van bedrijfsvoertuigen 

Spuitwerk van industriële objecten

VOF

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.

inclusief: frisdrank, soep, 
voorgerecht, ijs en koffi e

(tapbier of huiswijn slechts € 1,50 per glas)

Speciale actie

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges

Hans Hartgers
    06-23920153
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KLARENBEEK/VOORST/WILP 
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
einde of tijdens feestdagen dringend 
een huisarts nodig hebt, belt u met de 
Huisartsenpost:  Klarenbeek bellen 
naar Apeldoorn: 0900 600 90 00. Wilp 
bellen naar Deventer: 0570 50 17 77. 
Voorst bellen naar Zutphen: 0900 200 
90 00.
TWELLO/TERWOLDE  
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
end of tijdens feestdagen dringend een 
huisarts nodig hebt, belt u met de Cen-
trale Huisartsenpost Salland (0570) 50 
17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheken in Twello zijn van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
tel: 0570-536505.
TANDARTSDIENST 
Voor inlichtingen kunt u het ant-
woordapparaat van uw eigen tand-
arts afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Par-
kelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 27 
55 03, bgg. (055) 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag bereikbaar 
Tel. 088 - 7777666
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag en 
donderdag van 14.30-16.00 uur in het 
Kultuurhuus.
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccorder-
ment 8. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.
MEDIPOINT|VéRIAN
ZORGWINKEL
Hofstraat 15b, Apeldoorn. Openings-
tijden: Maandag t/m vrijdag 9.30-
17.30 uur; donderdag van 9.30-21.00 
uur; zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Als u vragen heeft over het lenen, hu-
ren of kopen van artikelen, dan kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar kcc.
elst@emcart.nl. Voor specifieke vra-
gen over het lenen van artikelen kunt 
u e-mailen naar kcc.elst@emcart.nl.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATSCHAPPELIJK WERK
Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24                 
uur per dag bereikbaar. Voor actu-
ele spreektijduren kunt u bovenstaand 
nummer bellen of kijken op www.sen-
sire.nl, Raccordement 8-i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

Tuinland Wilp geeft in 
samenwerking met Groei 
en Bloei Stedendriehoek 
informatie over zomer-
bloeiende bloembollen

Tevens verkoop van zomerbollen

Zomerbloeiende 
bloembollen

en Bloei Stedendriehoek

bloeiende bloembollen

Tevens verkoop van zomerbollen

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

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

www.tuinland.nl

(deelname 
gratis)

Liefde voor groen

Zaterdag
19 april

12.00 en 14.00 uur
        

Donderdag 17 april 
(Witte Donderdag)
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur pastor Kantoci en pastor 
Daggenvoorde. 
R.K.kerk Klarenbeek, 17.30 uur pas-
tor Brylak.
Prot.gem. Nijbroek, 20.00 uur ds. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 19.30 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 19.00 
uur ds. E. Rijks.
Prot.gem. Wilp, 20.00 uur ds. K. Rof-
fel (mmv. Kars Oomkes).

Vrijdag 18 april 
(Goede Vrijdag)
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
Paroch. voorganger.
R.K.kerk De Vecht, 18.00 uur, Kruis-
weg, pastor Brylak.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
15.00 uur, Kruisweg, pastoor Dag-
genvoorde. 
R.K.kerk Klarenbeek, 15.00 uur, per-
soonlijke Kruisweg.
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. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 19.30 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 19.00 
uur ds. E. Rijks.
Prot.gem. Voorst ? uur ds. M. Bassa. 
Prot.gem. Welsum, ? uur ds. H. Faas-
sen.
Prot.gem. Wilp, 20.00 uur ds. K. Rof-
fel, mmv Mannenensemble. 
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
19.00 uur pastor Sebastian, pastor 
Kantoci.
R.K.kerk Klarenbeek, 17.30 uur 
Kruisweg Werkgroep.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
19.30 uur ds. C. v/d Valk.

Zaterdag 19 april 
(Paaszaterdag)
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
21.30 uur Paaswake Pastoraal team. 
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 20.30 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, 22.00 uur ds. E./ 
Rijks Paaswake.
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 19.00 uur, 
Aalmoezenier J.P. Thoni.
Prot.gem. Wilp, 21.30 uur Gezins-
dienst Wilp/Voorst, ds. K. Roffel en 
ds. M. Bassa. 

Zondag 20 april 
(Eerste Paasdag)
Radboudkerk De Worp, 10.30 uur 
voorganger Boerkamp.
R.K.kerk De Vecht, 10.00 uur pastor 
Brylak.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
11.00 uur pastoor Daggenvoorde. 
R.K.kerk Klarenbeek, 10.00 uur pas-
tor Hofstede.
R.K.kerk Bussloo, 10.00 uur pastor 
Kantoci.
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur, 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. H. van Marle, 18.30 uur ds. 
J. den Toom.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Lammers. 19.00 uur ds. Bassa 
(Jeugddienst). Prot.gem. Terwolde-
De Vecht, 10.00 uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk. 
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
Pastor H. de Jong.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur ds. J. 
Lammers. 
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. M. 
Bassa.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. Rof-
fel. Mmv Crescendo.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 

10.00 uur ds. C. v/d Valk, 17.00 uur 
ds.M. Aangeenbrug.

Maandag 21 april
(Tweede Paasdag) 
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur ds. K. Boeder.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur kand. W. Mulder.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. J. Harteman.

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

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-48690647
Mail: naastenhulpvoorst@gmail.
com

verzorging en verpleegkundige zorg. 
Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856 (lokaal tarief) Bezoekadres: 
Raccordement 8h, 7391 BT Twello
VéRIAN ZORGLIJN
Voor alle vragen over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering (088) 
126 3 126. 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar.
TRIMENZO ZORG AAN HUIS 
Trimenzo Zorg aan Huis biedt thuis-
zorg aan alle zorg- en hulpvragers in 
de gemeente Voorst en is 24 uur per 
dag bereikbaar via tel. (0571) 28 05 30. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. U 
kunt ook binnenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
YUNIO OOST GELDERLAND 
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lo-
kaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar 
voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
BUURTZORG TWELLO
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06 12775452 www.
buurtzorgnederland.com
DIABETESLIJN
Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabe-
tes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in 
geval van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereniging 
Nederland.
MEE VELUWE VOOR 
MENSEN MET EEN BEPERKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Iedere woensdagmorgen 
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur  in 
Het Baken, Kortenaerstraat 16 in Twel-
lo. Ook zonder afspraak. Telefonisch 
bereikbaar via alg. nr. (055) 526 92 00 
Kijk ook eens op www.meeveluwe.nl 
DIERENKLINIEK TWELLO
Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag be-
reikbaar (0571) 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
DIERENARTSENPRAKTIJK 

DE DRIEHOEK
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale telefoonnummer (055) 301 
22 55. Voor meer informatie zie www.
dierenartsenpraktijk.com
ZORGSAAM; UITLEEN 
HULPMIDDELEN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag 

Wie poseren hier voor het hekje van deze boerderij?

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 15.
Het is palmpasen in Terwolde 1947. Het zijn 
kinderen van de Wijkseweg. Bovenste rij 
van links na rechts; Teunie Jansen, Tonnie 
Jansen, Rinus Jacobs en Dientje Jacobs, Zit-
tend Janny Jansen en Dick Zweers. De foto is 
gemaakt aan de  Wijkseweg 60. De fotograaf 
Jantje Jacobs – Ensink (moeder van Dientje). 
De reactie kwam van mevrouw D. Udink – 
Jacobs uit Terwolde.

t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zater-
dag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt op werkdagen van 
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 10.00-16.00 uur terecht 
bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor al uw vra-
gen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, bel met Zorgsaam op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur, tel. 055-58 898 58.

Voorjaarsconcert 
in dorpskerk 
WILP.- Op de vooravond van Koningsdag, vrijdag 25 april, organiseert de Li-
onsclub Voorst een feestelijk voorjaarsconcert in de Dorpskerk van Wilp met 
plaatsgenoot Koen Stapert, (viool), Laurens de Man (piano en orgel) en Steven 
Bourne (cello). Het concert begint om 20.00 uur, maar vanaf 19.30 is de kerk al 
open. Stichting Behoud Dorpskerk Wilp organiseert het hele jaar door evene-
menten, waaronder ook concerten. Op 25 april kunt u in de ambiance van deze 
prachtige gotische kerk, genieten van Bach, Dvorak en Brahms. Na afloop is er de 
mogelijkheid voor een hapje en een drankje in het Romaanse deel van de kerk, 
een rijksmonument. Toegangskaarten €15.00 de meeropbrengst van dit concert is 
voor Stichting Leergeld. De kaartverkoop is op de avond zelf of online via: www.
dorpskerkwilp.nl/event/details/feestelijk-concert-door-lionsclub-voorst/ 
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KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Kennisgeving ontwerp projectplan Waterwet
Kader richtlijn water project oever optimalisaties IJssel 

De Minister van Infrastructuur en Milieu geeft , ingevolge artikel 3:12 van de Algemene 
wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om een projectplan op grond van 
artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen.

Het ontwerp projectplan is op 12 maart 2014 geregistreerd onder nummer RWS-
2014/12403 en betreft  16 locaties waar oeveroptimalisatie gaat plaatsvinden. 
Deze maatregelen vallen in de KRW-categorie ‘aanleg natuurvriendelijke oevers’.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd in de bijlage 
bij artikel 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, 
afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn.

Terinzagelegging
Het ontwerp projectplan met bijbehorende stukken ligt van 17 april 2014 tot en met 
28 mei 2014 ter inzage bij:
-  Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunningverlening, Eusebiusbuiten-

singel 66 te Arnhem, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur;
-  gemeente Deventer, Leeuwenbrug 81 en 85 te Deventer, op werkdagen van 8.30 uur 

tot 14.00 uur;
-  gemeente Zutphen, Gemeentehuis, Gravenhof 2 te Zutphen, van maandag tot en 

met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak;
-  gemeente Rheden, Gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg, op werkdagen op

afspraak; 
- gemeente Brummen, Engelenburgerlaan 31 te Brummen, op werkdagen op afspraak; 
-  gemeente Bronckhorst, Elderinkweg 2 te Hengelo, op werkdagen van 8.30 uur tot 

12.30 uur; 
-  gemeente Lochem, Hanzeweg 8 te Lochem, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur 

’s middags op afspraak;
-  gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 te Twello, op werkdagen na telefonische 

afspraak;
-  gemeente Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1 te Wijhe, op werkdagen van 9.00 uur tot 

12.00 uur en in Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b te Olst, op werkdagen van 
13.30 uur tot 15.30 uur;

-  gemeente Heerde, Marktstraat 1 te Heerde, op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, 
’s middags op afspraak;

- gemeente Epe, Markt 14 te Epe, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur; 
- gemeente Zwolle, Lübeckplein 2 te Zwolle, op werkdagen op afspraak.

Zienswijze(n)
Eenieder kan zowel mondeling als schrift elijk zienswijzen inbrengen gedurende 
de periode van de terinzagelegging. Schrift elijk en/of mondeling aan Rijkswaterstaat 
Oost-Nederland, Postbus 9070, 6800 ED  Arnhem, telefonisch bereikbaar via nummer 
026 - 368 87 02.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
de directeur Netwerk Ontwikkeling,

drs. J.C. van Hees

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

V
oo
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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 4,50

Rijksstraatweg 75
Voorst
06 - 27430937

-
-
-
-
-
-
-

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

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

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

Harderwijkerweg 4, 6961 GJ EERBEEK
Telefoon (0313) 651378
Mobiel 06-22710855

Nieuw - Plowman Omni-Til NG  - Nieuw

Zaaiklaar maken 
van zand en klei percelen

Dieptandcultivator met schijveneg en pakkerwals
Zowel over de ploegvoor als over het stoppelland

Dieptandcultivator werkt geen kleikluiten naar boven

Informeer geheel vrijblijvend 

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

Op eerste Paasdag organiseren wij, om 12.00 uur, 
een sfeervolle Paasbrunch. 

U wordt ontvangen in ons feestelijke aangeklede restaurant. 
Hierna kunt u genieten van alle heerlijkheden die op onze 
buffet worden gepresenteerd en de warme gerechten. Wij 
sluiten de Paasbrunch af met een heerlijk Paasdessertbuffet!
Tijdens de Paasbrunch serveren wij onbeperkt koffi e/ thee, 
melk en jus d’orange. De brunch eindigt om 14.30 uur.
Prijzen: 
Volwassenen:€ 27,50 per persoon 
Kinderen 3 t/m 10 jaar € 14,50 per persoon
Kinderen 0 t/m 2 jaar gratis 

Op eerste Paasdag organiseren wij, om 17.30 uur, 
een koud en warm Buffet!

Laat u zich verrassen door de lekkere gerechten.  Soepen, 
diverse koude salades, vlees- en natuurlijk visgerechten. 
Maar ook warme vlees en visgerechten, aardappelproducten 
en groentes. Dit buffet wordt afgesloten met een heerlijk 
dessertbuffet!

Prijzen:
Volwassenen: € 29,50 per persoon
Kinderen 3 t/m 10 jaar € 14,50 per persoon
Kinderen 0 t/m 2 jaar gratis 

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

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

Vermiste en gevonden huisdieren

Eerst zien, dan geloven?

Echtpaar Olde Nordkamp zestig jaar samen

We hebben veel gereisd maar dat 
kan niet meer
TWELLO.- In de gemeente Los-
ser, hij in De Lutte en zij in Beu-
ningen, zijn ze geboren. In Ol-
denzaal gingen de jongelui toen 
uit en daar hebben ze elkaar op 
de dansvloer ontmoet. Als gevolg 
daarvan zijn Johannes Olde Nord-
kamp en Anna Heerink zestig jaar 
getrouwd. 

“We hadden toen nog geen tele-
foon”, zegt Johannes lachend, “zo 
spraken we telkens als we elkaar 
zagen alvast af voor de volgende 
keer. Zeven jaar hadden ze verke-
ring voordat er aan trouwen kon 
worden gedacht. Puur te wijten aan 
de naoorlogse woningschaarste. 
Hij werkte toen bij de Spoorwegen, 
standplaats Hengelo, waar hij ook 
was ingeschreven als woningzoe-
kende. Na een wachttijd van circa 
zeven jaar maakte hij promotie en 
kon als rangeerder aan de slag in 
Nieuw Amsterdam waar men al na 
twee maanden een kleine woning 
met één slaapkamer kon betrekken. 
Een bevriende wethouder wees hen 
op het feit dat er een woning met 
twee slaapkamers werd aangeboden. 
Zij verhuisden, maar na een half 
jaar diende zich onverwachts iets 
groters aan. Mensen uit het Veen, 
die eerder een plaggenhut hadden 
bewoond, voelden zich in de grote 
woning in de nieuwbouwwijk niet 
op hun gemak. Voor het echtpaar 
Olde Nordkamp kwam dat bijzon-
der goed uit en werd er van woning 
geruild. Van een woning met twee 
slaapkamers verhuisde men naar 
een woning met vier slaapkamers 
en een behoorlijke tuin. De drie 
jongens Marcel, Jos en Wilfried zijn 
op dat adres geboren, waar men elf 
jaar heeft gewoond. Johannes Olde 
Nordkamp had ondertussen een 
cursus ‘Stationsbeambte’ gevolgd. 
Dat heeft hem geen windeieren ge-

legd, want na zijn promotie in 1965 
kreeg hij als standplaats Twello toe-
gewezen en betrok het gezin het eer-
ste huis aan de Henri Dunantstraat, 
toen nog omgeven door boerderijen. 
Via vrijwilligers- en verenigings-
werk had mevrouw Olde Nordkamp 
al ras contact met mensen. Ook op 
de school van de kinderen ontpopte 
ze zich als actieve moeder. “Ik heb 
nog handtekeningen verzameld 
voor de bouw van een zwembad”, 
zegt ze trots, “want dat was er toen 
nog niet”. Het echtpaar kijkt terug 
op een bewogen leven met vele va-
kanties. Daarvoor huurde men een 
heel treincompartiment voor de ge-
hele familie inclusief de vriendin-
nen van de drie zonen voor maar 25 
gulden naar Spanje. Jarenlang heeft 

men volop kunnen genieten van de 
voordelen van ‘vrij reizen’. Nadat 
in 1968 het station in Twello werd 
gesloten, was Zutphen zijn laatste 
station, waar vandaan hij zeven jaar 
het hele land doorreisde als hoofd-
conducteur. 
Volgend jaar woont het echtpaar al 
50 jaar op de Henri Dunantstraat, 
waar ook hun dochter is geboren, 
die helaas aan een ongeneselijke 
ziekte is overleden en een echtge-
noot en twee kinderen achterliet. 
“Wij zijn al 88 en 86”, zegt de heer 
des huizes, “we doen het dus rustig 
aan en kunnen niet meer zo veel”. 
Hobby’s oefent het echtpaar niet 
meer uit, maar met ieder een eigen 
scootmobiel gaan ze bij mooi weer 
graag samen op pad. 

Burgemeester Jos Penninx bezoekt het 
echtpaar om te feliciteren

GEMEENTE VOORST.- Amivedi ver-
zorgt de registratie van vermiste en ge-
vonden huisdieren. Inlichtingen over 
deze dieren kunt u verkrijgen via tel. 
(088) 006 33 06 of apeldoorn@amive-
di.com. Zie voor foto’s: www.amivedi.
nl.

Vermist
Zwarte gecastreerde kater met witte 
snuit, borst, buik en poten, groene 
halsband, heel mager: Kuiperserf, 
Twello.
Bruine kip: Rozenstraat, Deventer, De 
Worp.

Gevonden 
Grijs gestreepte kater: Deventerstraat, 
Teuge.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf Kuiperserf te Twello.

Vieringen in de Stille Week 
WILP.- In de Stille Week is de Dorps-
kerk van Wilp geopend voor een 
viertal bijzondere vieringen, waarin 
de kern van het christelijk geloof 
wordt beleefd. Iedereen is welkom 
om de vieringen met de gemeente 
mee te vieren. Op Witte Donderdag, 
17 april, is om acht uur ‘s avonds 
de tafel gedekt voor een ingetogen 
avondmaalsviering. Terwijl door de 
ramen het avondlicht van de IJs-
selstreek straalt, klinken in de kerk 
liederen en verhalen waarin de da-
gen voor het sterven van Jezus cen-
traal staan. De Goede Vrijdagdienst 
begint op vrijdagavond 18 april om 
acht uur in stilte. Sober wordt uit 

de bijbel gelezen over het lijden en 
sterven van Jezus. Een mannenen-
semble van eigen kerkleden uit Wilp 
zingt verstilde liederen over Maria 
en over het lijden en sterven van 
Jezus.

Paaskaars
In de Paasnacht, die op zaterdag-
avond 19 april om 21.30 uur begint, 
is in de kerkruimte nog de stilte van 
Goede Vrijdag aanwezig. Bezoekers 
wordt gevraagd voor de dienst niet 
met elkaar te spreken en als het 
ware in het schemerdonker van de 
kerkruimte bij het graf van Jezus te 
schuilen. Tijdens deze dienst steken 

bezoekers kleine kaarsjes, die ze bij 
het begin van de kerkruimte uit-
gereikt kregen, aan aan de nieuwe 
Paaskaars die wordt binnengedra-
gen. Daarmee opent zich het licht 
van Pasen. Bijzonder feestelijk is dat 
in deze dienst zes mensen openbare 
belijdenis afleggen van hun geloof.
Het licht van Pasen wordt uitbun-
dig gevierd in de Paasmorgendienst, 
die op zondag 20 april om 10.00u. 
begint. Dan krijgt de Wilpse kerk be-
zoek van Brassband Crescendo. Nar-
cissen en koperblazers vormen een 
vrolijk boeket dat de lof zingt van de 
opgestane Heer. Meer informatie is 
te vinden op www.kerkwilp.nl

NIJBROEK.- Op eerste paasdag (20 
april) om 19.00 uur is er een jeugd-
dienst in de protestantse kerk in Nij-
broek. De dienst staat in het teken 
van Pasen; de opstanding van Jezus. 
Voorganger in deze dienst is domi-

nee Bassa uit Voorst. Het jongeren-
koor “Sjamacha” uit Ede heeft voor 
hun 15-jarig jubileum een bijzonder 
paasproject (“Bow the knee”) inge-
studeerd. Van dit paasproject zullen 
zij enkele liederen tijdens de dienst 

zingen. Na afloop is er gelegenheid 
om na te praten over de dienst met 
een kopje koffie of thee. Tevens  is 
het mogelijk om een cd van het paas-
project te kopen bij de leden van 
“Sjamacha.”

Uitzetten obligaties groot succes 
KLARENBEEK.- Na het uitzetten van 
obligatie-actie van Stichting Multi-
functioneel Centrum Klarenbeek kan 
er nu de meeste inschrijvingen bin-
nen zijn geconcludeerd worden dat 
het een groot succes gaat worden en 
vertrouwt de stichting er op dat het 
gestelde doel van € 50.000.00 gehaald 
gaat worden. Na de ophaalrondes 

staat de teller nu op het fantastische 
resultaat van € 43.000.00. De stichting 
bedankt iedereen voor het enthousi-
ast meedoen aan deze actie. Als al de 
gegevens verwerkt zijn zal de stich-
ting de obligaties aan u verstrekken. 
Verwacht wordt dat dit zeker in de 
maand april gaat lukken. Ongetwij-
feld zijn er een aantal onder u die 

door welke reden dan ook tot nu toe 
nog niet hebben kunnen bijdragen. 
Natuurlijk is dat nog steeds mogelijk. 
U kunt het inschrijfformulier down-
loaden via het adres: www.mfckla-
renbeek.nl/index.php/home/down-
loads en het formulier per e-mail of 
per post opsturen naar het op het in-
schrijfformulier genoemde adres.

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.

SLIM SCHENKEN DOE JE ZÓ 
Schenken is de afgelopen tijd veel in het nieuws. De AWBZ-schenking en de 
eigenwoningschenking zijn populair. Maar aan schenken kunnen haken en ogen zitten. 

Belasting besparen
Voor veel schenkers is belasting besparen een belangrijk motief om over te gaan tot 
schenkingen. De wet biedt verschillende mogelijkheden om belastingvrij te schenken. Dit 
betekent dat de begunstigde van de schenking geen schenkbelasting hoeft te betalen over de 
ontvangen schenking. Door te schenken verkleint de schenker zijn vermogen. Bij zijn 
overlijden betalen zijn erfgenamen erfbelasting over een kleiner vermogen. Spaargeld wordt 
voor de inkomstenbelasting belast in box 3 (sparen en beleggen). Als een schenker zijn 
spaargeld vermindert door te schenken, betaalt hij ook minder belasting in box 3. Het verlagen 
van het box 3-vermogen heeft ook een effect op de te betalen AWBZ-premie als de schenker 
in de toekomst wordt opgenomen in een verpleeghuis. De AWBZ-premie wordt namelijk ook 
over het box 3-vermogen gerekend. Minder box 3-vermogen betekent ook minder AWBZ-
premie.

Eigenwoningschenking
Belastingvrij schenken kan jaarlijks. Zo kunnen ouders hun kind jaarlijks ruim 5.000 euro 
schenken. Er zijn ook eenmalige belastingvrijstellingen, zoals de schenking van ruim 25.000 
euro die een ouder aan een kind kan doen dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of een partner 
heeft in die leeftijdscategorie). In 2014 geldt bovendien dat iedere Nederlander aan een ander 
maximaal 100.000 euro belastingvrij mag schenken. De begunstigde moet het geschonken 
bedrag in de eigen woning steken, bijvoorbeeld door een eigen woning te kopen of af te lossen 
op de hypotheek. De vrijstelling voor de eigenwoningschenking en de eenmalige 
belastingvrijstellingen moeten bij de Belastingdienst worden aangevraagd door middel van 
een schenkingsaangifte. U leest op www.overleven.nl/nieuws/schenking-gekregen/ meer over 
de schenkingsaangifte. 

Slim schenken
Slim schenken is niet alleen maar belasting besparen. Er komen ook andere zaken bij kijken. 
Veel schenkers willen namelijk niet dat er na overlijden onenigheid tussen de erfgenamen 
komt omdat de ene wel een schenking heeft gekregen en de andere niet. Wij zien bij de 
afwikkeling van erfenissen vaak ruzies ontstaan over schenkingen die door de overledene in 
het verleden zijn gedaan. Het is mogelijk om bij de schenking af te spreken dat de begunstigde 
de schenking later met de erfenis moet verrekenen. De schenking moet dan dus worden 
beschouwd als een voorschot op de erfenis. 
Ook om andere redenen kan het belangrijk zijn de schenking vast te leggen in een akte bij de 
notaris. Bijvoorbeeld: wat moet er met de schenking gebeuren als de begunstigde van de 
schenking trouwt of overlijdt? 

Een slimme schenker komt met zijn schenkingsplannen naar Van Drimmelen Noordman 
Slaghekke notariaat voor advies en het juridisch juist vastleggen van de schenking. 
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Zomerabonnement 
28 april tot 1 september 2014 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mailadres: ……………………………………………………. 
 
Hebt u vorig jaar ook een zomerabonnement gehad?    JA/NEE 
 
 

Dit abonnement is van 28 april tot 1 september 2014 
onbeperkt geldig voor het binnen- en buitenbad op alle 
recreatieve uren. 
 
Voor alle abonnement aanvragen kunt u tijdens de 
openingstijden bij ons aan de kassa terecht. 
De betaling van het abonnement dient te geschieden bij het 
inleveren van het aanvraagformulier. U kunt bij ons pinnen. 
Bij het aanvraagformulier een recente pasfoto van alle 
abonnementhouders (met op de achterkant de naam en 
geboortedatum) bijsluiten. 
 
Voordelen van het zomerabonnement: 

- Bij jeugd na 16x zwemmen het abonnement eruit. 
- Bij volwassenen na 17x zwemmen het abonnement 

eruit. 
- Korting bij het kopen van zwemvierdaagsekaart. 
- U kunt even lekker een half uurtje komen 

zwemmen. 
- Ook binnen zwemmen op de recreatieve uren. 
- Voordelig meedoen aan aquasporten. 

Ook dit jaar gaan we weer werken met vrijwilligers aan het 
buitenbad. Hierdoor kunnen wij het buitenbad 
doordeweeks al openen bij een temperatuur van 20 
graden Celsius. De openingstijden zijn dan van          
07.00 – 09.30 uur en van 12.00 – 13.00 uur. 
Openingstijden van het buitenbad worden uiterlijk een dag 
van tevoren gepubliceerd op www.deschaeck.nl 

Tarieven van 1 april tot 5 mei    Tarieven van 5 mei tot 1 september 
    Uw voordeel  

 
Jeugd t/m 17 jaar en 65+        € 70,35 € 11,55 Jeugd t/m 17 jaar en 65+  € 81,90 
Volwassenen             € 89,25 € 14,70 Volwassenen    € 103,95 
Gezinsabonnement       € 173,25 € 40,75 Gezinsabonnement   € 214,- 
(maximaal 2 volwassenen en kinderen t/m 17 jaar)  (maximaal 2 volwassenen en kinderen t/m 17 jaar) 

Nr.  Achternaam  Voornaam  Adres  Postcode  Woonplaats  Geboortedatum  
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        

 

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

TE HUUR

De MatterijDDe MatterMe M rij
  Meubelstoffering 
DDe MatterMe M rij
Meubelstofferin
D

 M
ij
ng

Showroom/werkplaats 
    Rijksstraatweg 53 
     7391 MH  Twello 

    www.matterij.nl  
      info@matterij.nl 

             Bel voor een vrijblijvende offerte: 

        0571-272334     

 
  

     Open:  Di t/m do: 09.00-18.00u Vrij: 09.00–21.0ou  Za: 10.00–16.00 u      

 * Klassiek en modern stofferen 
 * Caravan bekleding 
 * Kussens maken 
 * Reparaties/vullingen 
 * Leer reparatie 
 * Biezen en webbing 

 

Supermarktinternationale

Raccordement 93 | 7391 BX Twello | 06 43 54 54 77

Openingstijden
Maandag  09.00 - 20.00 uur
Di. t/m do. 08.00 - 20.00 uur
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag  08.00 - 20.00 uur
Zondag  14.00 - 20.00 uur

Wij bezorgen bij een minimale 
besteding van €25,-. Binnen 
Twello gratis, buiten Twello €5,-.

BROODJE DONER

BROODJE DONER groot

DURUM DONER

€2,50

€3,50

€3,50

€ 3,50 nu voor maar

€ 4,50 nu voor maar

LACHMACUN 

LACHMACUN DONER

€2,00

€4,00

€ 2,50 nu voor maar

€ 5,25 nu voor maar

inclusief sla en saus

DONERSCHOTEL

€6,00

schotel gevuld met doner (met 
brood), huisgemaakte Turkse rijst, 
heerlijke huisgemaakte salade en 
een blikje fris naar keuze
€ 7,00 nu voor maar

€ 4,50 nu voor maar AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M 30 APRIL. ALLE 
BROODJES ZIJN INCLUSIEF SALADE EN SAUS

Wij hopen jullie snel te ontvangen en te 
laten genieten van onze heerlijke Doner!

CV ketel Remeha 
Calenta 28c
met iSense 

klokthermostaat

compleet  
aangesloten 
€  1495,-

www.installatiebedrijfjanssen.nl

nu tijdelijk

retourvia Remeha

100,-

2014
50-jarig 

bestaan

Tweet van de week: Je kunt 
niet in alle sloten tegelijk 

varen. Surf naar www.Voorst.
PvdA.nl

www.derksvandevenfietsen.
nl Voetverzorgingspraktijk, “De 

Deele” Klarenbeek, tel (055) 
301 25 07. Ook aan huis. 

Spec. diabetes en reuma.

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.
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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

Programma Koningsfeest 2014
TWELLO.- Normaal gesproken krijgt 
u een dag of 10 voor het Konings-
feest onze feestkrant bij het Voorster 
Nieuws. Vanwege Pasen is er in sa-
menspraak met de uitgever besloten 
om dat een week uit te stellen. We 
willen u natuurlijk al wel heel graag 
vertellen hoe het programma van 
het Koningsfeest eruit ziet. Helaas 
gaat de Dorpsloop dit jaar niet door. 
Er wordt naar gestreefd dit gemis 
volgend jaar weer goed te maken. Er 
is dit jaar wel meer aandacht gege-
ven aan wat we eerder het kinder-
programma werd genoemd. Het zal 
verder gaan onder de naam Fun4T-
wello Festival, want de organisatie 
richt zich ook steeds meer op kin-
deren ouder dan 12. Het Marktplein 
zal op zaterdag 26 april bol staan 
van de gratis activiteiten voor kinde-

ren van 6 tot 16 jaar. (Groot)ouders 
zijn uiteraard ook welkom. Voor hen 
komt er een uitgebreid terras. Wilt u 
nog helpen met muntverkoop of bij 
het Fun4Twello Festival dan kunt 
u contact opnemen met Marcel de 
Graaf (mdegraaf@stichtingdorps-
feesten.nl of 06-27084991) 

Programma
Vrijdag 25 april
Hutspop (Dorpsplein) 
18.00 – 21.00 uur DJ Mark
21.00 – 00.30 uur Sesam 

Zaterdag 26 april
10.00 – 14.00 uur Kleedjesmarkt 
(Schoolstraat)
10.00 – 16.00 uur Fun4Twello Festi-
val. Van springkussen tot lasergame 

arena en van een circusworkshop 
tot boogschieten. Voor iedereen is er 
wel wat te beleven.

Hutspop
14.00 – 15.00 uur Fools of Funk
15.15 – 16.15 uur Mr. Jingles met 
gastoptreden va Amanda Leurink
16.30 – 20.00 uur We want more
20.00 – 00.30 uur The Beauty & the 
Beast (DJ’s Miss Marilyn & Speedy 
CN)

Vuurwerk
21.30 – 22.00 uur Lichtjesoptocht. 
Vanaf het Marktplein met lichtjes en 
lampions in optocht achter de mu-
ziekverenigingen aan naar de Scha-
penwei (Achter ’t Holthuis)
22.00 – 22.30 uur Vuurwerk.

Uitvoering Oosterhuuzens Dialectkoor
KLARENBEEK.- Het Oosterhuuzens 
Dialectkoor uit Oosterhuizen, ver-
zorgde afgelopen vrijdagavond een 
geslaagde en vooral gezellige uit-
voering in zalencentrum De Nieuwe 
Zweep. Onder leiding van dirigent 
Theo Uyttenboogaart presenteerde 
het koor een vrolijke zangprogram-
ma met grotendeels nieuwe liedjes, 
die in de afgelopen maanden waren 
ingestudeerd. Voor de pauze werden 
negen en na de pauze acht liederen 
gezongen. Het koor werd muzikaal 
ondersteund door de accordeonis-
ten Henk ten Hove en Gerrit Sangers 
en ritmisch ondersteund op drums 
door het jongste lid Riko Huisman. 
Duidelijk was te zien en te horen 
dat de koorleden er van genoten en 
zo ook het publiek. Bij drie liede-
ren werd solo gezongen; Herman 
Huisken zong zo tijdens ‘Ens kump 
de dag’, Klaas Berends ‘A’j denk an 
oe Leven’ en Jan Mulder tijdens ‘Un 
echte vriend’. Klaas Berends zong 
samen met zijn dochter Anneberth 
Mulder-Berends het lied ‘Ut heim-
wee nem ie mee’. Wat ook goed werd 
vertolkt was de walsmedley met 

meezingliedjes en niet te vergeten 
de canon ‘Zeuven dagen lang’ die 
even in begin wat problemen kende, 
maar daarna uit volle borst werd 
meegezongen. Er mag gezegd wor-
den dat het koor terug kan zien op 
een geslaagd optreden. Ter afronding 

werd aangekondigd dat het Ooster-
huuzens Dialectkoor, opgericht op 8 
maart 2005, volgend jaar april haar 
tweede lustrum gaat vieren en dat er 
een nieuwe cd in de maak is. Nadere 
informatie is via de website www.di-
alectkoor.nl verkrijgbaar.

Het Oosterhuuzens Dialectkoor.

Spetterend finale optreden Sparkling
De zanggroep Sparkling, bestaande uit Henry Leeflang, 
Marja Romeijn, Anneberth Mulder en Heidi Wijn-
maalen, verzorgden afgelopen vrijdagavond hun laatste 
optreden. Dat deed de groep als gastoptreden tijdens 
de uitvoering van het Oosterhuuzens Dialectkoor in De 
Nieuwe Zweep. De vier enthousiaste zangers treden on-
dertussen al ruim dertien jaar met elkaar op en hebben 
onlangs besloten per 1 juni 2014 te gaan stoppen. Na 
dertien jaar vinden zij het welletjes en gaan nu genie-
ten van andere activiteiten. Zij hadden al lang voordien 
aangegeven te willen stoppen, maar als wij dit spran-
kelende kwartet goed beluisteren, valt op dat zij begin-

nen te twijfelen. Woorden als ‘misschien’ en ‘Heintje 
Davids’ (die verscheidene keren na haar afscheid terug-
kwam) kwamen tevoorschijn. Deze veelzijdige groep 
bracht veel variatie. Vrolijk en grappig, met pruiken en 
stola’s uitgedost, en heel serieuze liederen passeerden 
de revue. Er was zelfs een nieuw nummer ingestudeerd 
van de Drie Musketiers (Ik ben een vrouw), met mooie 
solo’s voor de dames. Na afloop van het nummer werd 
een roos gegeven door zanger Henry, als afscheid van 
zijn meiden. Met een welverdiend staand applaus werd 
afscheid genomen van deze schitterende groep, met een 
wellicht misschien tot ziens.

Weer of geen weer: het 
‘Veilig Verkeer Examen’ gaat door
TWELLO. – Al regent het pijpenste-
len, Wim Borger zit vastberaden op 
zijn stoel op de route aan de Maarten 
Tromplaan, zijn paraplu in de aan-
slag. Daar beoordeelt hij of de jonge 
fietsers uit groep 7 van de basis-
scholen in de gemeente Voorst hun 
opdrachten goed uitvoeren en in de 
praktijk brengen, wat zij hebben ge-
leerd. Ondanks regen en wind toont 
hij veel uithoudingsvermogen. 
Op een lijst houdt hij gewetensvol 
en nauwkeurig bij, hoe de jonge fiet-
sers zich in het verkeer gedragen. 
Op een plek waar de fietsers - ker-
kenbaar aan een oranje hesje dat is 
voorzien van een individueel num-
mer - links af moeten slaan, staan 
zijn zinnen op scherp. Gaan ze keu-
rig om zich heen kijken? Gaan ze 
stoppen en van de fiets afstappen? 
En vooral: gaan ze keurig de hand 
uitsteken om kenbaar te maken dat 
ze van richting veranderen? Wim 
Borger neemt zijn taak serieus. “Van 
onze lijsten hangt de eindbeoorde-
ling deels af”, zegt hij”, maar hier-
naast moeten ze ook nog een theo-
rie-examen doen”. Op de lijst zet hij 

na constatering van het gedrag een 
minnetje of een plusje. Geslaagd of 
niet geslaagd? Het resultaat moet nog 
even geduldig worden afgewacht. 

Wim Borger neemt zijn taak als 
assistent verkeersexamen basis-

scholen zeer serieus. 

Kom paaseieren zoeken 
met Django Wagner
KLARENBEEK.- Django Wagner treedt op tijdens het zevende editie van Pi-
ratenfestijn Klarenbeek. In de Nieuwe Zweep zingt hij op 19 april onder an-
dere zijn grote hits Kali, Mooie blauwe ogen en In ons café. Andere artiesten 
zijn Andre Hazes jr. Jacques Herb, zanger/dj Starkoo en Roxeanne Hazes. De 
band Total Eclipse vult verder de avond met alleen maar Nederlandstalige 
feestmuziek. Toegangskaarten voor het Piratenfestijn Klarenbeek kosten in 
de voorverkoop € 12,50 en aan de zaal € 17,50. De minimumleeftijd is veer-
tien jaar. Kaarten zijn te koop in Klarenbeek, Apeldoorn, Twello, Beekbergen, 
Voorst en Wilp. Er is ook persoonlijke kaartverkoop bij Roy Zweverink, Er-
win Klumper en Jeroen Hendriksen. Voor gratis kaarten of meer informatie 
over de kaartverkoop zie de site www.piratenfestijnklarenbeek.nl.

Rommelmarkt Dorpskerk 
eldorado voor koopjesjagers
TWELLO.- Ook dit keer had rom-
melmarkt ten behoeve van de 
Dorpskerk Twello weer grote aan-
trekkingskracht op diegenen die be-
lust zijn op koopjes. Ruim voor de 
openingstijd (9.00 uur) hadden zich 
al talrijke geïnteresseerden voor de 
toegangshekken geposteerd. 

Daarna liep het echt storm, volgens 
medeorganisator Gerrit Schimmel. 
Die overigens aangaf, dat door eco-
nomische recessie er een verschui-
ving plaats vindt in de aangeboden 
spullen. Kennelijk verdwijnt er toch 
veel naar commercieel gerunde be-
drijven. De afgelopen maanden zijn 
de 150 ‘medewerkers’ in touw ge-
weest om de aangeboden spullen te 
verzamelen, te sorteren, op te slaan 
en gereed te maken voor de markt. 
Al deze inspanningen hebben er 

mede aan bijgedragen dat de rom-
melmarkt kon worden afgesloten 

met het fraaie resultaat van netto 
EUR 15.000.00. 

Dorpsstraat 16

7391 DE Twello

T: 0571-276734

M: 06-53412823

info@perfecttouch.nl

www.perfecttouch.nl

PedicurenPlus behandeling
• Verzorgen van nagels en nagelomgeving
• Eventuele problemen behandelen
• Polijsten van huidgebied op en rond de voetzool
• Warme kompressen met esthetische oliën
* Voetcrème en massage

GEEF ZE DE ZORG DIE 
ZE VERDIENEN

ONZE VOETEN

€35,-
nu slechts

45 minuten
normaal € 45,00

Geldig tot 30 april 2014

http://www.dialectkoor.nl
http://www.dialectkoor.nl


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

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

TE KOOP 

BILDTSTAR
aardappelen

20 kilo € 5,-

J. Frederiks
Voorsterklei 5  Voorst

tel: 0575-501897

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

* Alleen geldig bij onderstaande vestigingen. 
M.u.v. blokhutten, bestrating, boeken, bestellingen, gasfl essen, 
levende dieren, cadeaukaarten, snijbloemen, horeca, 
lopende (kortings)acties en aanbiedingen.

Vroege 
vogelkorting
Zaterdag 19 april 
van 8.00 tot 10.00 uur

20%
korting

op alles*

2e paasdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur

.

Intratuin Apeldoorn De Voorwaats 420, Donderdag en vrijdag koopavond.
Intratuin Deventer (Twello) Burg. Van der Feltzweg 142, vrijdag koopavond.
Intratuin Lochem Goorseweg 27, Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

www.hertgers-keurkas.nl 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 

 

Graag even bellen voor een afspraak! 

Tel.: 06-300 100 77  

paaschocolade, 
paaseieren, hazen, 

paasbonbons ect.

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

VOLOP PAASSPECIALITEITEN

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

Sportmassage,  Dorn 
methode, nu ook Sportcom-

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

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 

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

540910.

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

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 24 

12 / 06 52 02 45 53m Wilp. 
Tevens hondendagopvang

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

Hertgers klassiek vervoer 
voor uw trouwerij of jubileum 

06-24778923 www.
hertgersapeldoorn.nl

Natuurgeneeskundig  
Gezondheidstherapeut  

tel: 0571-298999 
jetty.eetgerink@kpnmail.nl 

www.jettyeetgerink.nl

Div. Stroken HPL merk 
Trespa v.a. € 4,99/m1. Bel 

Griffioen in Teuge 06-
41015473/055-3231307 (ook 

op Marktplaats)

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

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf Voorst. Voor 
alle bouwwerkzaamheden. 
Eigen timmerwerkplaats ook 

tuinhuizen en houten 
schuren. 06-23592164 / 

0575-502635 info@
bertpetersbouw.nl

Last van mollen? Laat ze 
vangen nu het gras bemest is! 
E.L. de Weerd 06-13456651

Gevonden: iPod omgeving 
Stinzenlaan. Bellen met 

0571-750332

Te koop weidesleep, stel 
eggen, machiafrees 15s en 
hooi transporteur 0575-

501843/06-21242191

Te huur: Ooievaar van 4 
meter hoog, nu 5 dagen voor 
50 euro. Twello (0571) 276191

Buurman 
Vleesch & Vis

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

2.40 5.00

1.45

7.50

5.50

7.00

1.79

1.79

Kalfsgebraad
heerlijk bij uw paasbrunch of ontbijt

Wraps: Zalm, makreel 
of tonijn

Hollandse Maatjes Haring

Gerookte Noorse Zalm

Graag verzorgen wij uw buffet
Kijk op onze site

Kalfsburgers
heerlijk mild gekruid

Kip - Kerrie Salade 
volop eigengemaakte salades

Paas oven schaaltjes 
kip of varkens op bedje van Creme fraiche, champignon, 
brie en gedroogde tomaatjes. 25 min oven 180’C

Varkensoester
Moutarde

175

Heerlijk mals varkensfilet,

gemarineerd in een lekkere 

honing-mosterd marinade.

100 gram

Paas Beenhammetjes 
heerlijk gekruid aan stuk of
gesneden

17 t/m 22 april 2014

100 gram 4 voor

100 gram

2 voor

+ 1 gratis!

2 voor

4 voor

100 gram

100 gram

00

VVVVVarkkkensoesterrr

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

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Nieuwe oogst aardappel
Nicola  2.5 kilo  1.99
Raapstelen  kilo  1.99

Hollandse bloemkool  nu  1.29

Volop Asperges en Asperges salade

Komkommer XXL per stuk  0.59
Dikke krop sla per stuk  0.59
 samen 0.99

25% KORTING
Vers geperste 
jus Orange
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Thema-avond Werk aan de 
Winkel toekomstgericht
TWELLO.- Vorige week dinsdag belegde de Rabobank gemeente Voorst 
een thema-avond voor ondernemers en beleidsbepalers. De vraag die 
deze avond centraal stond was: hoe ziet de toekomst voor de detailhandel 
eruit. Jos Eringfeld (dir. Commercie Rabobank Voorst) en Cor Molernaar 
(hoogleraar E-marketing) gaven hun visie aan de ruim 60 toehoorders.

De Nederlandse detailhandel ver-
keert in zwaar weer, de omzetten 
stagneren en de marges staan onder 
druk, hier staat tegenover dat de 
webshop verkopen jaarlijks een stij-
ging laten zien. Het is niet zo van-
zelfsprekend meer om inkopen in 
een winkel te doen. Het koopgedrag 
van de consument is de laatste jaren 
enorm veranderd, niet alleen door 
het internet, maar ook door een gro-
tere mobiliteit.
Cor Molenaar zette aan het begin 
van zijn betoog direct de toon: ‘De 
tijd van achterover leunen en het 

komt vanzelf wel weer goed, is voor-
goed voorbij’. Winkeliers maar ook 
de gemeentelijke overheid zullen 
samen aan de bak moeten om het tij 
te keren. Om dit doel te bereiken liet 
de gastspreker een aantal modellen 
de revue passeren. Het werd voor de 
bezoekers een inspirerende avond, 
niet in de laatste plaats waarop Mo-
lenaar zijn vlammende betoog hield. 
Inspelen op de veranderingen lukt 
alleen nog maar door de krachten te 
bundelen, hield Molenaar de aan-
wezigen voor. ‘Waarom lukt het in 
de ene gemeente wel en in de an-

dere niet om klanten aan te trekken. 
Twello is een functioneel winkelge-
bied met als cruciaal item het gratis 
parkeren. Dat en de gunstige ligging 
is een enorme trekker. Maar daar 
moet wel voor geknokt (blijven) wor-
den om dit zo te houden. Met de mo-
derne middelen die de consument 
heden ten dage ten dienste staan, 
wordt er steeds meer gedacht, ‘waar-
om zou ik naar de winkel gaan.’ 
Met I-pad op de bank zitten in de 
uren dat het de consument uitkomt, 
dan worden er de bestellingen ge-
daan. ‘Winkeliers speel daarop in, 
vergeet de structuren uit het ver-
leden, zij gaan op de schop. Daar 
zullen we met z’n allen aan moeten 
werken en over nadenken. Het win-
kelen wordt anders, entertainment 
bieden en de winkels open als de 
klant wil winkelen, geen vast pa-
troon meer. Er zal nog meer gefocust 
moeten worden op communiceren 
en service bieden aan de klant. Men-
sen binden aan de woonplaats en sti-
muleren om naar het winkelcentrum 
te komen.’ Conclusie: Twello moet 
anders worden, er zijn legio kansen 
om het publiek uit b.v. Deventer en 
Apeldoorn hier naar toe te trekken. 
De Rabobank riep de winkeliers op 
tot na- en meedenken over een Mas-
terplan.

De heren Eringfeld en Molenaar lieten hun licht schijnen over het 
toekomstige winkelen in Twello. 

Opbrengst kledingactie
DE VECHT.- De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood  
heeft 270 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Sam’s Kleding-
actie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken. De vrijwilligers 
van Sam’s Kledingactie zijn van plan om op termijn weer een kledinginzameling 
te organiseren. Om de actie ook dan weer tot een succes te maken, vragen wij 
iedereen om vanaf nu de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u echter eerder uw 
kleding aan ons willen geven, kunt u voor de dichtstbijzijnde container- of de-
potadressen bellen naar (073) 687 10 60 of kijken op www.samskledingactie.nl.

Vrouwen runnen eigen kroeg
KLARENBEEK.- Het tweede vrouwenvoetbalteam van Sportclub Kla-
renbeek heeft op vrijdag 18 april vanaf 20.00 uur de touwtjes in handen 
in het café van de Nieuwe Zweep. Het doel van deze avond is een zo 
hoog mogelijke omzet te genereren om er vervolgens met de hoofdprijs 
van 500,00 euro vandoor te gaan.

De voetbalsters van SC Klarenbeek 
zijn het afgelopen seizoen gepro-
moveerd naar de tweede klasse. 
Naast een fantastisch resultaat 
betekent dit ook dat de tegenstan-
ders niet meer echt in de buurt te 
vinden zijn. De reiskosten voor 
deze uitwedstijden lopen hierdoor 
behoorlijk op. Om dit te kunnen 
bekostigen zijn de vrouwen op 
zoek gegaan naar mogelijke geld-
bronnen. Toen café De Nieuwe 
Zweep in januari een competitie 
uitschreef, waarbij vier teams op 
één vrijdagavond in de maanden 
maart en april het café van De 
Nieuwe Zweep mochten overne-
men en mee mochten dingen naar 
de titel ‘Beste kroegbaas’, twijfelde 
het team zich geen moment en 
schreef zich hiervoor in. Onder de 
leiding van ‘Coach Leo’ van het 

café zijn de vrouwen al weken be-
zig er een spetterende avond van te 
maken. Het thema van deze avond 
is: ‘Sensation Blue’, met een knip-
oog naar het blauw van SC Klaren-
beek. Dresscode is dan ook ‘blauw’. 
Dankzij sponsoractiviteiten van 
de lokale ondernemers is er deze 
avond een verloting met prachtige 
prijzen. Daarnaast verzorgt DJ Ste-
fan de muzikale omlijsting en gaat 
hij ervoor zorgen dat de voetjes van 
de vloer gaan. Entreekaartjes zijn 
verkrijgbaar aan de deur en kosten € 
1.00. De opbrengsten van de entree-
kaartjes en de verloting gaan direct 
naar SC Klarenbeek. Als vrouwen 2 
de hoogste omzet haalt van de vijf 
‘run je eigen kroeg’ teams en hier-
mee de hoofdprijs van 500,00 euro 
verdient, gaat ook deze volledige 
opbrengst naar SC Klarenbeek. 

Vierde editie 
Schrijverscafé 
TWELLO.- Het Schrijverscafé Voorst 
is een initiatief van de Kunstkring 
Voorst. Iedere derde vrijdag van de 
maand biedt zij een maandelijks 
podium dat niet alleen openstaat 
voor schrijvers en dichters uit de 
gemeente Voorst die uit eigen werk 
(bekend of nieuw) voordragen, maar 
dat juist ook toegankelijk wil zijn 
voor mensen die van verhalen en 
gedichten houden en enkel willen 
komen luisteren. 

En wie weet - ook die ruimte is er 
- om zelf iets in te brengen. Vrijdag 
18 april staat de vierde editie van 
dit Schrijverscafé gepland. Dit keer 
mét thema, maar waar ieder zich 
vrij mag voelen zich daar wel of 
juist niet aan te houden. Wilt u zelf 
een gedicht of verhaal bijdrage, of 
gewoon, komen luisteren..., u bent 
van harte welkom van 16.30 - 18.00 
uur in Café Galerie ‘De Statenhoed’, 
Kunstkring Voorst, Dorpsstraat 11a 
te Twello. 
Meer over het Schrijverscafé (en het 
thema) kunt u lezen op http://www.
kunstkringvoorst.nl/kunstkring/
schrijverscafe_index.php

“en dan weet je even niet waar je kijken moet”

“SPANNEND MOMENT”

Einde tijdperk
Ik sta op, nog niet helemaal uitgeslapen doe ik onze gordijnen open. In 
de verte zie ik de zon opkomen achter hier en daar wat donkere wolken. 
De voorspelling is dat het vandaag een wat onstuimige dag zou gaan 
worden. Stevige wind, met regen en hagelbuien.  Het eerste wat ik in de 
ochtend doe is het koffiezetapparaat aanzetten. Een ouderwetse Senseo. 
Een ‘bouwvakkersapparaat’ hoorde ik laatst op de radio iemand zeggen. 
De koffie moet tegenwoordig luxer, zonder Nespresso met de originele 
cupjes ben je wat de koffie betreft eigenlijk van gisteren. Of zoals mijn 
oudste zoon vorige week tegen mij zei, nadat mij iets niet lukte met mijn 
nieuwe telefoon: ‘jij bent ook eigenlijk van vroeger.’ Zo oud ben ik nog 
niet vind ik zelf.  De telefoon hing bij ons thuis in de gang en de wereld 
was nog klein voor mij.

Toen ik net naar buiten keek schoot er een eekhoorn in een van de eiken 
achter ons huis. De hele winter komen de houtduiven ook langs om de 
nu opengebarsten eikels op te eten.  De eikels die de winter zijn door-
gekomen zonder opgegeten te worden zijn nu aan het uitlopen en mis-
schien ontstaat hier ooit weer een grote eik die voedsel en bescherming 
biedt.  Als ik dit typ zit ik altijd naar een appel te kijken met aan de rech-
terkant een hap eruit. In onze voortuin staat nog een rode kool, een paar 
preiplanten, en een grote boerenkoolplant die we afgelopen winter niet 
hebben opgegeten en waar nu een zee van gele bloemen uitkomt.  Achter 
onze beukenhaag staat een perenboom die net is uitgebloeid. Appels, 
peren en groente. Vroeger was dit van groot belang in onze gemeente. De 
fruittelers lang de IJssel, de groentetelers op de Steenenkamer, die met 
anderhalve pallet groente naar de veiling gingen. 
Als kind kwam ik er nog wel eens.  In de kistenloods met de toen nog 
houten kisten, de kantine waar Jan ter Wechel en zijn vrouw de scepter 
zwaaiden, Brinkman als veilingmeester en Jan Hassink als laatste direc-
teur die de boel moest sluiten nadat van Kammen vertrokken was naar 
IJsselmuiden. Afgelopen zaterdag was ik nog even in Twello.  Ik kom 
hier bijna nooit op zaterdagmiddag maar ik had onze jongste zoon weg-
gebracht naar een van zijn eerste verjaardagspartijtjes waar hij al de hele 
week vol van was. Ik ging nog even naar AH voor de laatste boodschap-
pen en zag dat de sloop van het veilinggebouw al gestaag vorderde. De 
veiling is al circa 30 jaar gesloten en het groot deel van het terrein heeft 
al lang een andere bestemming maar het hoofdgebouw stond er nog al-
tijd, tot nu. Binnenkort is ook dit laatste stukje historie uit Twello ver-
dwenen. Ik hoop dat er nog iets terugkomt dat ons blijft herinneren aan 
een belangrijk tijdperk. De groenteleters op de Steenenkamer zijn er niet 
meer, ook de fruittelers zijn er bijna niet meer, alleen hier en daar nog 
een hoogstam boomgaard bij een particuliere tuin herinnert nog aan die 
tijd.

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

Donderdag 17 t/m zaterdag 19 april 2014

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

2e Portie

½ prijsAsperge Soep
Vers Gekookte 

20 stuks

€ 2.99Pers Sinaasappels
Vol Sap en Vitamine C

10 kilo

€ 2.99

Tegen 
Scherpe

dagprijzen
Asperges en 
Aardbeien

Volop Hollandse

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Bildstar
de meest gegeten aardappel

http://www.kledingactie.nl/


www.trimenzo.nl

Trimenzo zoekt voor de afdelingen 
Kleinschalig Wonen in Twello 
Verpleegkundigen Geriatrie & 
Gerontologie. Informatie over de 
vacature lees je op onze website.

Verpleegkundige 
 Geriatrie & Gerontologie

Maandag 21 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 21 april 
tweede paasdag lammetjesdag. Tweede paasdag bent u van harte welkom van 10.00 uur – 20.00 uur.

� Lammetjes knuffelen
� Spelen in de speeltuin en fietsen op crazy bikes en skelters
� Diverse springkussens
� Voetballen in panna kooi
� Draaimolen
� Diverse kramen o.a  planten, steigerhout en nog veel meer
� Gratis 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 diverse nieuwe smaken!
� Ook is dit jaar Super Robbert weer aanwezig met Wilhelmpje !
� Ook wordt er gedacht aan de inwendige mens verzorgd door  Keurslager Horst
�  Speciaal voor de kinderen hebben wij ijs in een leuke kinderbeker, ook schenken wij koffie, 

warme chocolade melk , fris en ranja.
� GRATIS PARKEREN EN ENTREE!!

Er is dus genoeg te beleven voor jong en oud 
Voor informatie zie ook www.ijsboer.nl en volg ons op facebook www.facebook.com/IJsboerderijdeHorst

IJsboerderij de Horst, Oenerweg 99 Epe

Wij hopen op uw komst om er een geslaagde dag van te maken !!!
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Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)
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Fruitboom 
ter ere van 
Jan Oolman
TEUGE.- Ter ere van de overle-
den Jan Oolman is een jonge pe-
renboom in het moestuincomplex 
geplant. De overledene was drager 
van de Voorster Erepenning, het 
teken van zijn ereburgerschap van 
de gemeente Voorst. 

Met zijn warme, sociale bewogen-
heid was hij een betrokken volks-
vertegenwoordiger. Na zijn afscheid 
van de VVD vormde hij de eenmans-
fractie Jan Oolman. Vervolgens zat 
hij in de gemeenteraad voor zijn 
nieuwe partij, Liberaal 2000, waar-
van hij na de verkiezingen in 2002 
fractievoorzitter werd. “Jan Oolman 
stond altijd klaar voor iedereen. Hij 
was enerzijds de spreekbuis van de 
Gemeente Voorst, ook regionaal, an-
derzijds was hij een echte netwerker 
en nam het altijd op voor de burger. 
We kennen hem als een initiatief-
nemer en echte veldwerker,” deze 
woorden sprak Jos Penninx onder 
andere tijdens de afscheidsdienst in 
de dorpskerk te Wilp. 

Als een gebaar, om zijn nagedachte-
nis dankbaar en met veel respect in 
ere te houden, heeft Sien Oolman, 
zijn weduwe, met twee vertegen-
woordigers van Liberaal 2000, Ans 
van Amerongen en Jeike Hak sa-
men met Rik Bonekamp uit groep 
acht van de Zaaier een perenboom 
geplant. Er waren in totaal acht 
kinderen van de school aanwezig. 
Henk Beekhuis, de beheerder van 

het moestuincomplex had daarvoor 
een mooie plek uitgekozen en de 

kinderen van het project ‘Tuintelen’ 
mogen te zijner tijd  oogsten. 

Sien Oolman zet de tere perenboom in de grond 
Fotografie: Bob Bakker

Noordenwind
In het voorjaar en het begin van de zomer zit de wind vaker in de 
noordelijke hoek dan in andere periodes. Noordcirculaties zijn in 
deze tijd hardnekkig en het koude weer dat er het gevolg van is kan 
dagen en soms weken aanhouden. De noordelijke stroming wordt 
dan in stand gehouden door een hogedrukgebied bij Ierland en de 
Britse Eilanden dat zich noordwaarts tot de Noorse Zee of IJsland 
kan uitstrekken en een gebied met lage druk boven Midden-Europa.

Deze week hebben we eerst ook met een noordelijke wind te maken.
Woensdag, temperaturen van 14 graden met droog en zonnig weer.
Donderdag 16 graden met zon en wolken.
Vrijdag krijgen we even bezoek van een storing die buien gaat ge-
ven bij 13 graden.
Zaterdag zonnig weer met 17 graden.
Zondag eerste paasdag ook fraai weer dan nog iets zachter, 20 gra-
den. Maar in de avond kans op een regenbui.
Maandag zullen er wat meerdere buien kunnen vallen bij 17 gra-
den.

Mark Wolvenne, Terwolde.

Informatieavond renovatie 
Dorpsplein Twello
TWELLO.- Voor belangstellenden vindt op donderdag 17 april van 
19.30-21.00 uur een informatieavond plaats bij de Rabobank in Twello. 
De avond staat in het teken van de renovatie van het Dorpsplein. 

Leden ABT stellen grenzen 
aan toekomst vliegveld

Voordelig zomerabonnement 
zwembad de Schaeck

TWELLO.– Bij het Rondetafelge-
sprek van afgelopen maandag stond 
in het Gemeentehuis vliegveld Teu-
ge centraal. Aanleiding waren de 
vragen die D66 heeft gesteld over 
een WABO (Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht)-aanvraag van 
het vliegveld om ’s avonds drie uur 
langer open te kunnen zijn. De ge-
wenste verschuiving van 20.00 naar 
23.00 uur betreft de bedrijfsvoering 
op de grond en niet het gebruik van 
het luchtruim. Als enige inspreker 
op deze avond betoogde Lucas Har-
bers, bestuurslid ABT (Algemeen 
Belang Teuge), dat op 28 januari jl. 
de leden zijn geraadpleegd over de 
ontwikkelingen op de luchthaven. 
Daarbij hebben de leden duidelijke 
grenzen gesteld aan de toekomst van 
vliegveld Teuge. 

Breekijzer
Verwijzend naar plannen van Schip-
hol waar men over enkele jaren grote 
vliegtuigen wil laten uitwijken naar 
Lelystad Airport, is daarbij nadruk-

kelijk gekeken naar de verwachte 
overloop van vliegverkeer vanuit Le-
lystad naar Teuge. Daarop vooruitlo-
pend staat ABT voor een limiet aan 
de geluidsbelasting als belangrijkste 
item. Er is geen bezwaar tegen de 
baanverlichting tot 23.00 uur, echter 
alleen voor terugkerend vliegverkeer 
van zakenvliegtuigen. Ook willen de 
leden een limiet van 6 ton vliegtuig-
gewicht en wil men vasthouden aan 
het maximum van 80.000 vliegtuigbe-
wegingen per jaar. “Wij zien de aan-
leg van baanverlichting als breekijzer 
om de vliegbewegingen vanuit Lely-
stad naar Teuge te halen”, aldus Har-
bers die benadrukte dat de ABT-leden 
tegen meer ruimte voor overloop van-
uit Lelystad zijn. Uit de raadpleging 
bleek tevens dat leden zich zorgen 
maken over de overlast op de Zanden 
en de verkeersveiligheid aldaar. Ook 
maakten sommige leden bezwaar te-
gen de kerosinelucht bij bepaalde 
windrichtingen. Tijdens de raadsver-
gadering van 22 april a.s. discussieert 
de politiek over vliegveld Teuge.      
      

Rabobank, Elizen Vastgoed B.V. en 
de Gemeente Voorst hebben de han-
den ineengeslagen om het dorps-
plein in Twello aan een grondige 
renovatie te onderwerpen. Doel is 
om de leefbaarheid in de gemeente 
Voorst, en in dit geval van het dorp 
Twello, te verbeteren. Inmiddels zijn 
de plannen definitief en kan het re-
noveren beginnen. Het streven is 

om op 6 mei te starten met de werk-
zaamheden. Vast een voorproefje 
krijgen van de plannen? Dan bent u 
van harte welkom op de informatie-
avond bij de Rabobank. De betrok-
ken partijen zijn deze avond aanwe-
zig om u meer te vertellen over de 
renovatiewerkzaamheden. Ook kunt 
u een blik werpen op de ontwerpte-
keningen. 

TWELLO.- Vanaf 1 april is de zomerabonnementen verkoop weer van start 
gegaan bij zwembad de Schaeck. De zomerabonnementen zijn geldig van 
28 april tot 1 september. Dat betekent dat er de gehele meivakantie ook al 
gebruik kan worden gemaakt van het abonnement. Uiteraard kan er in de 
zomerperiode met het abonnement gebruik worden gemaakt van het binnen- 
en buitenbad. Wanneer je meer dan 16 keer komt zwemmen in de periode 
van 28 april tot 1 september 2014 heb je het abonnement er al uit. Ook is 
het mogelijk om voordelig mee te doen met aquasporten. Vraag tot 5 mei 
je zomerabonnement aan en profiteer van het voordelige voorverkooptarief. 
Vanaf 5 mei wordt het reguliere tarief gehanteerd. Het aanvraagformulier 
voor de zomerabonnementen staat elders in deze krant vermeld. Ook is het 
formulier te downloaden via de website www.deschaeck.nl . Vergeet bij het 
inleveren van het aanvraagformulier niet de pasfoto(s) mee te nemen. 

http://www.deschaeck.nl


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

www.beregenen.nl

Bronbemaling
Beregeningen

Waterbehandeling

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

Tectona Gallery, Empermolen 4, 7399 AP in Empe (gemeente Voorst)
www.tectona-gallery.nl
Wij zijn geopend: Elke vrijdag en zaterdag van 11.00-17.00 uur of op afspraak 
(06 53 444 879 Fons Bisseling)

2e paasdag geopend!

Brocante verkoop bij 
Schuur1708 op zaterdag 19 
april a.s. van 10.00 tot 16.00 

uur. Rijksstraatweg 168 in 
Teuge

Comm. Kerkaktie van de Prot. 
Gem. Wilp vraagt voor haar 
rommelmarkt allerhande 

spullen. U kunt kontakt 
opnemen J. Vorselman 

0571-272071. G. Weyers 
055-3232829. Th. Pol 

0571-261968

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen, sportzolen en 

maatwerk. Bel voor een 
afspraak of advies 06-

14375736 www.mulderor-
thopedie.nl

Te koop: Oude Koemest voor 
de tuin. Info: 06-23811385 na 

17.00 uur

Te koop gevraagd ruwvoer 
voor Paarden Stal Bruin 

06-50666650

Grote tweedehands winkel 
in Klarenbeek. 2de Paasdag 

open van 11.00-16.00 uur 
Molenweg 4

Vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.Visser 06-22459707

Graszoden e 2,25 Voor haag: 
Hedera’s, Laurier, Coniferen, 
Rhodo’s, Bloeiende planten, 
Klimplanten, Buxus, Sierbo-

men. Ook aanleg en 
onderhoud: Kwekerij De 

Tippe, Woudweg 87, 
Klarenbeek. Tel. 055-3011542

Te huur helft van een 
woonboerderij (4 kamer) in 
omgeving Teuge-de Vecht. 

Voor meer info: tel. 06-
54295038

Kleinschalige paardenstal-
ling aan de rand van Twello 
heeft enkele plaatsen te 

huur. Met weidegang, rijbak 
920x60). Info: Annemiek 
Bakkenist 0571-842044

Thuiskapster Lois ontdek het 
gemak en het voordeel www.

loiskomtnaarjou.nl 06-
44301489

Opslag Ruimte te huur. 
Betaalbare opslag ruimte. 
Zeer geschikt voor zzp-ers. 
Aan de A1 afslag Twello/

Wilp. 90 m2 en 131 m2. Geen 
plantjes 06-47149146.

Rommelmarkt Terwolde ten 
bate van NH Kerk. Wij halen 
uw spullen graag. Bel dan 

0571-291074 / 055-3231711

Cursus “Dans je vrij” met 
o.a. dansexpressie en 

dansyoga. Start in mei op 8 
zondagavonden olv Diane 

van Rossen. www.praktijk-
gentiana.nl

Afvallen en op gewicht blijven. 
Ga voor een Gezond Gewicht 

naar www.HannekeNieu-
wenhuisGewichtsconsulent.

nl tel: 06 30 77 01 11

Te huur 75m2 Bedrijfs/Hobby ruimte in Twello. Leuke locatie 
met voorzieningen. tel 0571-271731/06-13886074

Te Koop Condor dubb 
fietsendrager Kantelbaar. 

Koffer blijft toegank. in nieuwe 
staat e100,- 0571-272152

Te koop Caravan Lander 401 
bj ‘82. Kopkeuken zgan 

banden info bel 06-43390214
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Professionele 
dienstverlening in:

- Mobiele Surveillance 
- Keyholding en 

alarmopvolging 
- Collectieve 

beveiligingsprojecten 
- Objectbeveiliging 
- Portiers- en 

Receptiediensten 
- Evenementenbeveiliging 

en VIP-begeleiding 
- Data Safe Service 
- Telefoon Services

Telefoon 055 - 542 41 49 
Fax 055 - 541 03 82 
E-mail: info@vigilat.nl
www.vigilat.nl

Veelzijdig in veiligheid 

AdvVigilat131x90  13-06-2005  20:50  Pagina 1

STARINK
schoenen en tassen

Schubertlaan 28, 7333CV Apeldoorn (zuid)
Tel: 055-5333063  GRATIS PARKEREN

www.starinkschoenen.nl

24 APRIL
durea-dag
BIJ STARINK SCHOENEN
comfortabele schoenen van durea

Voor iedere kopende klant 
ligt er een leuk presentje klaar!

Starink schoenen en tassen organiseert  Dureadag
APELDOORN.- Vrijdag 25 April 
van 9.00 tot 17.00 uur zal Arjan Jan-
sen van de firma Durea te gast zijn 
bij Starink schoenen en tassen waar 
hij u alles kan vertellen en uitleggen 
over  leesten, pasvorm en modellen 
van het merk Durea. Voor het eerst 
organiseert Durea een Durea dag in 
Apeldoorn en dit doen zij in samen-
werking met Starink. Starink schoe-
nen en tassen is een familiezaak die 
al 40 jaar bestaat en nu wordt op-
gevolgd door de 2de generatie. Zij 
onderscheiden zich door kennes, 
ervaring en een ruim assortiment 
in breedte maten E.G.H.K.M leesten 
voor  dames en heren, ook nemen 
zij de tijd om kindervoeten op te 
meten niet alleen de lengte maar 
ook meten ze de breedte. Omdat 
niet iedere kindervoet hetzelfde is, 
hebben ze bij Starink kinderschoe-

nen in diverse  breedte maten 2,5 
/3,5/ 5/6.
Op de Durea dag kunt u alles vragen 
over het merk Durea. Durea ken-
merkt zich door de diversiteit aan 
leesten, leesten die de breedte aan-
geven maar ook de vorm van de leest 
is bepalend voor de pasvorm.  Het 
familiebedrijf Durea maakt in Dru-
nen al 65 jaar comfortabele dames-
schoenen met een modieuze uitstra-
ling en een perfecte pasvorm. Sinds 
de oprichting van Durea in 1948 
door Petrus van Drunen hebben er 
drie generaties aan het roer gestaan 
en is de vierde alweer in aantocht. 
Door de jaren heen heeft Durea het 
vakmanschap weten te behouden 
én is het bedrijf meegegaan met de 
tijd. Durea investeert in moderne 
technieken en blijft op de hoogte 
van de laatste modeverschijnselen 

en de wensen van klanten. Alle 
schoenen worden gemaakt door er-
varen vakmensen met liefde voor 
het schoenenvak. Ze worden op 
ambachtelijke wijze geproduceerd 
in de Durea fabrieken. Doordat Du-
rea het gehele productieproces in 
eigen beheer heeft, is het zeker dat 
aan elke fase veel zorg en aandacht 
wordt besteed. Geen schoen verlaat 
de fabriek zonder te zijn onder-
worpen aan uitgebreide controles. 
Niet voor niets onderscheidt Durea 
zich door ambachtelijk vakman-
schap, kwaliteit en service en daar 
is het bedrijf trots op. Laat u op de 
Durea dag verrassen en inspireren 
bij Starink schoenen en tassen aan 
de Schubertlaan 28 in Apeldoorn, u 
kunt bij ons nog steeds gratis parke-
ren. Voor iedere betalende klant ligt 
er een leuke goodie bag klaar.

Lezing Stichting Cultuur Kleine Noordijk 

Mozart, Zauberflöte en Alchemie 
TWELLO.- Zeven jaar lang heeft Tjeu van Berk aan zijn boek ‘Die Zau-
berflöte’ gewerkt. Hij is geen musicoloog maar vestigt de aandacht op 
tekst, inhoud en achtergrond. Daarbij is hij tot opzienbarende inzichten 
gekomen. Die Zauberflöte is een opera van Mozart, waarvan de compo-
nist toen nog niet kon vermoeden dat het zijn laatste zou zijn. Hij werd 
slechts 35 jaar en overleed op 5 december 1791. Tijdens het leven van 
Mozart nam de vrijmetselarij in de Weense samenleving een vooraan-
staande plaats in. 

De spreker, Dr. Tjeu van den Berk, 
studeerde theologie in Rome, Lyon 
en Utrecht. Hij werkte aan de Katho-
lieke Universiteiten van Amsterdam 
en Utrecht. In 2009 ontving hij de 
Opzoomerprijs tijdens de Algeme-
ne ledenvergadering van de NPB. 
Enkele van zijn boeken zijn ‘Die 
Zauberflöte’, een alchemistische al-
legorie, ‘Op de bodem van de ziel’, 
‘Onbewuste drijfveren in de spiritu-
ele beleving’ en ‘Eigenzinnig kunst-
zinnig, de visie van Carl Gustav Jung 
op kunst. 
De opera werd voor het eerst in 
1791 in Wenen opgevoerd en gezien 
als een exotisch volkssprookje met 
kluchtige elementen. Maar achter 
deze uiterlijke schijn gaat een seri-
euze ondertoon schuil, met daarin 
het gedachtegoed van de vrijmetse-
laars, waarin licht staat tegenover 
duisternis, geloof tegenover bijge-
loof. Tot het midden van de vorige 
eeuw kon men volgens Tjeu van 
Berk niets beginnen met de inhoud 
van de opera. Rond 1856 ging men 
zijn mening over het verhaal wijzi-
gen, namelijk toen men zich reali-
seerde dat Mozart vrijmetselaar was. 
Van huis uit gelovig rooms-katho-
liek, was Mozart evenzeer aange-
raakt door de ideeën van de ver-
lichting, geïnspireerd door het 
menselijke broederschap en de ver-

bondenheid, die in de loges van de 
met mysterie omgeven organisatie 
zo’n belangrijke rol spelen. Sinds 
1784 was hij geëngageerd lid van de 
loge. Een geheime orde die geloofde 
dat de mensen onderling gelijk wa-
ren en van nature goed. Uiteindelijk 
zou er een soort van aards paradijs 
ontstaan waar iedereen solidair was 
met elkaar. Hoewel het hier om ra-
tionele mensen ging, was de orde 
doordrenkt van geheimzinnigheid 
en mystiek. Men had eigen rituelen, 
symbolen en geheimtaal.  

Van den Berk laat vanuit eigen visie 
de spirituele achtergrond zien waar-
tegen Mozart opereerde. 
Om licht te werpen op de bedoeling 
van Mozart was het nodig de opera 
te analyseren tegen de achtergrond 
van de denkbeelden, symbolen en 
rituelen van de vrijmetselaars die 
verband houden met het inwij-
dingsproces, een woord dat in die 
dagen veel werd gebruikt en toen 
net zo verkeerd werd begrepen als 
in onze tijd. Het is duidelijk dat Mo-
zart elementen uit de rituelen van 
de vrijmetselarij in de opera heeft 
verwerkt. Aanvankelijk volstrekt 
niet begrepen, werd de inhoud van 
de opera volgens van den Berk ge-
kwalificeerd als ‘flutverhaal’. Waar 
het echt over ging, was onduidelijk, 

men kwam voor de muziek. Later 
werd pas duidelijk dat Die Zau-
berflöte een zeer diepgaande interes-
se voor en bekendheid met de esote-
rie en de spirituele component in de 
vrijmetselarij vertoonde. Daarmee 
heeft Mozart de twee richtingen, de 
maatschappelijke betrokkenheid en 
het spirituele gedachtegoed, op een 
geheel eigen wijze vorm gegeven in 
zijn werk. Mozart kende het maçon-
nieke gedachtegoed door en door 
en heeft het op zijn eigen wijze ver-
werkt. De naam van Jung valt veel-
vuldig en de spreker geeft hem in 
zijn betoog de plek die hij verdient. 
Na de pauze kan men genieten van 
de slotscène: In de gewelven van de 
tempel ondergaat Tamino tenslotte, 
vergezeld door Pamina, de beproe-
ving van het Vuur en het Water: hij 
is waardig zijn geliefde te winnen. 
De krachten van de Nacht zijn over-
wonnen.

Palmpaasoptocht

VOORST.- Zesenvijftig kinderen liepen met hun ouders mee in de palm-
paasoptocht in Voorst. Om kwart over een wachtte de paashaas de kinderen 
op met een leuke attentie in de vorm van een eierdop met paasei en lepel. 
Ook trakteerde de paashaas op chocolade eitjes. Om half twee vertrok de 
stoet van ouders en kinderen voorafgegaan door Fanfare Korps Voorst voor 
een tocht door het dorp, die bij De Benring eindigde. Daar maakten alle deel-
nemers in de verloting nog kans op een prijs van de Voorster ondernemers. 
Bovendien kregen alle kinderen nog iets om mee te spelen.

De paashaas deelde eitjes uit.

Kijk- & knuffeldag en boerendiploma
op hertenboerderij 
NIJBROEK.- Ook zo’n zin om te genieten van het 
voorjaar? Op de hertenboerderij in Nijbroek zijn er 
de komende maanden weer boerengezellige en die-
renrijke activiteiten. Op 19, 29 april, 1 en 30 mei 
kunnen de kinderen hun boerendiploma (nu ook 
voor gevorderden) behalen. Samen met de boerin ei-
eren rapen, maar ook de dieren voeren en ze daarna 
borstelen en knuffelen. Wie wil dat nu niet? Daar-
naast is er op 2e paasdag is er een Kijk- & Knuffeldag 
voor jong en oud om te ruiken aan het boerenleven. 
Vanaf verschillende zitjes kan er genoten worden 
van de dieren die hun eigen gang gaan, zoals bij-
voorbeeld de herten, paarden, geiten en konijnen. 
Daarnaast kunnen de kinderen mee doen met het 
avontuurlijke trekkerparcours met grote en kleine 
traptrekkers. Ook kan er gespeeld worden in de 
hooispeelschuur, op de trampolines of op de skel-
ters en fietsjes. Heeft u zin om naar de Hertenboer-
derij te komen, jullie zijn van harte welkom op de 
Kijk- en Knuffeldag maandag 21 april van 12.00 uur 
tot 16.00 uur op Middendijk 22 te Nijbroek. De bij-
drage per persoon is € 2,50. Voor meer info over de 
boerendiploma’s: www.hertenboerderij.nl



Rabobank 
Stimuleringsfonds. Steun voor 

lokale projecten.

Samen sterker

‘Wij kregen als ledenraad van Rabobank 

Gemeente Voorst de schone taak om het bud-

get van € 60.000,- van het Stimuleringsfonds 

te verdelen over de genomineerde projecten. 

Een speciale toetsingscommissie, bestaande 

uit leden van bank, had al het nodige voorwerk 

gedaan en de aanvragen getoetst aan de cri-

teria. Daarna was het aan ons, om namens de 

leden van de bank, tot een mooie verdeling 

te komen. We kijken naar de aard van de pro-

jecten, of het project past bij de Rabobank en 

hoeveel mensen er plezier aan beleven. Ook 

waken we voor een goede geografische verde-

ling binnen de gemeente Voorst. Het mooie is 

dat dit op een natuurlijke wijze gebeurt, omdat 

de ledenraad een goede mix is van mensen 

van verschillende komaf, diverse leeftijden, 

met uiteenlopende interesses en afkomstig uit 

de verschillende dorpskernen in de gemeen-

te Voorst. Alle ledenraadsleden vertegenwoor-

digen zo als het ware hun eigen geluid. Ik ben 

er trots op dat we deze ronde weer acht mooie 

lokale projecten mede mogelijk maken’, aldus 

ledenraadslid Gerrit Klunder.

Rabobank is een coöperatieve bank. Dat betekent dat 

we niet bankieren voor aandeelhouders, maar voor 

onze klanten, onze ruim 6000 Voorster leden én de 

samenleving. Juist als coöperatieve bank weten we dat 

je samen meer bereikt dan alleen. Door mensen met 

elkaar te verbinden, kennis te delen en mooie projecten 

te ondersteunen, versterken we de omgeving waarin 

onze klanten wonen en werken. Hoe we dat doen? 

Bijvoorbeeld met ons Stimuleringsfonds. Waarin wij elk 

jaar een deel van de winst storten om daarmee mooie 

projecten in de gemeente Voorst te ondersteunen.

Contactgegevens
Rabobank Gemeente Voorst

Particulierendesk
Telefoon: (0571) 287 300.
E-mail: info@voorst.rabobank.nl 

Ondernemersdesk
Telefoon:  (0571) 287 900.
E-mail: teambedrijvenadvies@voorst.rabobank.nl

Twitter: @RaboVoorst

www.rabobank.nl/voorst 
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Stichting Multifunctioneel Centrum De Pauw € 7.445,-

‘Een lang gekoesterde wens van veel 
Klarenbekers is in vervulling gegaan: één com-
pleet centrum waar muziek, onderwijs, cultuur, 
maar ook bewegen en sport bij elkaar komen. 
De bijdrage uit het Stimuleringsfonds komt 
hierbij goed van pas en wordt gebruikt voor 
de financiering van de bijzondere lift die in het 
Multifunctioneel Centrum zal worden geplaatst. 
Vanzelfsprekend zijn wij Rabobank Gemeente Voorst zeer erkentelijk voor dit mooie bedrag. De bank 
laat daarmee weer zien dat ze midden in de samenleving staat en dat zij een grote betrokkenheid 
heeft bij lokale projecten. Namens alle toekomstige gebruikers van het Multifunctioneel Centrum De 
Pauw: Rabobank, bedankt!’ 

Olaf Breden, namens Stichting MFC De Pauw

Stichting Behoud Dorpskerk Wilp € 10.545,-

‘In de kerk wordt een scala aan culturele en 
maatschappelijke activiteiten georgani-
seerd. Om, na de opstartfase in 2013, de vol-
gende noodzakelijke stap te maken naar een 
professionelere organisatie van deze culture-
le activiteiten zijn grotere investeringen nodig. 
Allereerst voor een demontabel en flexibel po-
dium dat zich aan kan passen aan de gezel-
schappen en groepen die optreden. Voor deze 
investering hebben wij van het Stimuleringsfonds van Rabobank Gemeente Voorst een financiële 
bijdrage mogen ontvangen. Uiteraard zijn wij hier enorm blij mee.’

Jan Coppes, secretaris

Klarenbeekse Ondernemers Vereniging € 5.745,-

‘Klarenbeek, krijgt er een unieke en frisse ac-
tiviteit bij met het 3K Festival (Kunst, Koeien 
en Kultuur). Op 20 september 2014 vindt het 
festival voor het eerst plaats in het hart van 
Klarenbeek. Het doel is om samenbinding en 
cohesie te realiseren en de plaatselijke mid-
denstand een duwtje in de rug te geven. Door 
de verschillende doelgroepen een podium te 
geven zal dit sociaal multi-cultureel Festival een groot draagvlak in de regio krijgen. Onder meer 
dankzij de ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds wordt dit Festival mogelijk gemaakt. We 
zijn de Rabobank dan ook erg dankbaar!’

Werkgroep 3K

Muziekvereniging Klarenbeek € 6.345,-

‘Wij gaan een multifunctioneel podium aan-
schaffen, bestaande uit losse podiumele-
menten. Dit podium zorgt ervoor dat wij ons 
op een aantrekkelijke manier kunnen blij-
ven presenteren aan het publiek. Ook voor 
alle muzikanten is het fantastisch om con-
certen op een fraai podium te kunnen geven. 
Veel waardering dus voor de bijdrage uit het 
Stimuleringsfonds en dank aan de Rabobank 
en haar leden voor het beschikbaar stellen 
van dit mooie bedrag!’

Eric Klopman, voorzitter

Verdeling door 
ledenraad 
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Jeugdclub Klarenbeek € 4.733,95

‘De bouw van het MFC is gestart. Hierin is 
ook een plek voor Jeugdclub Klarenbeek ge-
creëerd. Voor de inrichting van deze ruim-
te is geld nodig. Wat is het fantastisch dat de 
Rabobank de jeugd van Klarenbeek wil on-
dersteunen met een flinke bijdrage voor de 
inrichting. De jeugdclub bedankt hierbij het 
Stimuleringsfonds van harte! Uiteraard ook 
namens alle jeugd van Klarenbeek!’ 

Nathalie IJsseldijk, voorzitter

Sinterklaascomité Scouting De Vundelaar € 2.789,- 

Muziekvereniging Cadenza Twello € 15.145,-

‘Wij hebben een fantastische bijdrage uit het Stimuleringsfonds 
mogen ontvangen. Dit bedrag is toegezegd voor uitbrei-
ding van het slagwerk van het harmonieorkest. Ook hebben 
we een muziekstuk laten componeren, ‘Cadenza’ genaamd. 
In dit stuk is er ruimte voor alle onderdelen van de vereni-
ging: het harmonie orkest, het slagwerkensemble én de twirls. 
Stimuleringsfonds van de Rabobank: geweldig bedankt!'

Marjanne van der Linde, bestuurslid

Sportclub Teuge € 7.245,-

‘Als sportvereniging zijn wij geënthousias-
meerd om meer met bewegen te doen. En dat 
voor een zo groot mogelijke doelgroep mo-
gelijk te maken. Daarom willen wij graag een 
pannaveld aanleggen. Zodat onze jongste 
voetbalspelers hierop kunnen oefenen. En ook 
kinderen van toeschouwers tijdens wedstrij-
den een balletje kunnen trappen. Natuurlijk 
zijn ook bezoekers van het Dorpshuis wel-
kom op het pannaveld. Het veld komt name-
lijk naast het Dorpshuis te liggen. Bedankt 
Rabobank voor deze bijdrage!’

Arne Pruijt, voorzitter 

‘ Reeds vroeg in het jaar speelt de Rabobank voor Sinterklaas. 

Zij verwent Sint en Pieterbaas. 

Elk jaar bij de intocht staan onze pieten paraat. 

Dankzij de Rabobank eind dit jaar in een nieuw gewaad. 

Vanuit een zonnig Spanje, een woord van dank, 

namens Sint en Piet aan de Rabobank.’

Unieke samenwerking
VOORST.- Na maanden van oefenen, ook op elkanders repetitieavonden, konden de koorleden 
van ‘Zingt den Heer’ en ‘ Gemengd Zangkoor Voorst’ zaterdag 12 april eindelijk hun enthou-
siasme kwijt in het passieconcert, geschreven door John Stainer. Onder deskundige leiding 
van dirigenten Henk Noordman uit Twello en Wim Riefel uit Warnsveld werd in een volle 
Dorpskerk van Voorst de ‘Crucifixion’ met zeer veel ‘passie en bevlogenheid’ neergezet. Overige 
medewerkenden aan deze avond waren de solisten Marcel van Os (tenor), Jaap Roos (bas), or-
ganiste Margret Spelt en de vleugel werd bespeeld door Roel Praas. Een zeer geslaagde samen-
werking, zeker voor herhaling vatbaar.

Operatie Cannonshot herdacht

WILP.- Operatie Cannonshot is afgelopen zon-
dag bij de IJssel in Wilp. herdacht. De militaire 
actie kreeg deze naam tijdens de oversteek van 
de IJssel door de geallieerden in 1945. Bij de 
gedenksteen aan de Houtwalstraat werden 
bloemen gelegd en er waren een groot aantal 
historische militaire voertuigen. Deze voertui-
gen waren van de leden van Keep Them Ro-
ling. Vanuit de richting Zutphen kwamen ook 
enkele amfibievoertuigen over de IJssel aan-

varen.  Voor de passende muziek bij de cere-
monie zorgden De Pipe and Drumband City of 
Apeldoorn. Na de herdenking bij de IJssel reed 
de stoet militaire voertuigen door naar de kerk 
van Wilp. Hier werd opnieuw stilgestaan bij de 
oorlogsslachtoffers die de bevrijding op 10 april 
1945 eiste. Aan de kerk hangt een plaqeutte ter 
nagedachtenis aan colonel A. Mackenzie die 
tijdens de operatie Cannonshot het leven liet 
samen met nog achtien Canadezen.

Er waren veel mensen bij de herdenking van operatie Cannonshot.

Erfenis voor Worpplantsoen
DE WORP.- Voor een bedrag van € 120.425.00 kan de gemeente Deventer het Worpplantsoen 
verder opknappen. Het geld is afkomstig van een overleden man uit Deventer die liet opnemen, 
dat na zijn dood, de gemeente als enige erfgenaam geldt. Het was de wens dat zijn nalatenschap 
ten goede komt aan het verfraaien van het plantsoen. Binnenkort gaat de gemeente met een 
afvaardiging van Worp bewoners bekijken hoe het geld besteed gaat worden.

IJsseldal Wonen presenteert 
Ondernemingsplan
TWELLO.- Aan het enthousiasme waarmee 
het ondernemingsplan van IJsseldal Wonen 
werd gepresenteerd door directeur Yolanda 
Winkelhorst en haar medewerkers, zal het 
zeker niet liggen om te slagen. Het plan geeft 
een indruk van de visie op de volkshuisves-
ting, de ambities en doelstellingen van IJs-
seldal Wonen voor de periode 2014-2017. 
Meer dan ooit staat het woonbeleid onder 
druk. Woningcorporaties moeten aantonen 
wat hun bestaansrecht is. Zij krijgen te ma-
ken met allerlei regelgevingen die o.a. de 
exploitatie bemoeilijken. De verhuurderhef-
fing en het bijdragen aan het Vestia debacle 
zorgt ervoor dat miljoenen afgedragen die-
nen te worden. Het nieuwe beleid dat vo-
rige week donderdag werd gepresenteerd 
aan o.a. belangenverenigingen, kent een 
aantal speerpunten. Een van de belangrijk-
ste is wel dat gezinnen en jongeren in de 
toekomst meer kans maken op een huurwo-
ning. Streven naar een gezonde regionale 
woningmarkt waarbij de prioriteit komt te liggen voor de doelgroepen in de sociale huursector. 
Door het puntensysteem is de afgelopen jaren gebleken dat met name senioren meer kans ma-
ken op een woning. Daardoor raken gezinnen en starters op achterstand. Daar gaat men in de 
komende tijd wat aan doen. Zo worden er b.v. meer woningen gereserveerd voor jongeren t/m 
27 jaar. Maar ook het betaalbaar wonen is een punt van aandacht, zodat ook huishoudens uit 
de laagste inkomensgroepen de woonlasten kunnen blijven betalen. Op het punt van dienstver-
lening kamen er nogal wat vragen van belangenverenigingen uit Nijbroek, De Vecht en Teuge. 
IJsseldal Wonen zegde toe dat er gewerkt wordt naar een hoog nivo van dienstverlening. Vanaf 
dit jaar werkt men met het z.g. Klantencontactcentrum (KCC). IJsseldal Wonen gaat terug naar 
de kern: Dat wil zeggen voorzien van woonruimte in de sociale sector. Daarbij hoort ook het 
verminderen van belang in koop- en vrije sector woningen. 

De genodigden van IJsseldal Wonen kregen 
een rondgang door de fruitkwekerij Klomp, 
waar de kersenbomen in volle bloei staan. 
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek
Gemeentelijke informatie

Sluiting gemeentehuis en WMO Loket Voorst 
rond het paasweekend

kan in aanmerking komen voor 
een Koninklijke onderscheiding. 
Een Koninklijke onderscheiding 
kan op twee momenten worden 
verleend; tijdens de Lintjesregen 
op de laatste werkdag voor Ko-
ningsdag en bij tussentijdse gele-
genheid. 

Algemene gelegenheid 
‘Lintjesregen’
Om iemand voor te dragen voor 
een Koninklijke onderscheiding 
bij algemene gelegenheid, ook 
wel bekend als de ‘Lintjesregen’ 
dient u de aanvraag vóór 1 juni 
2014 in te dienen bij de burge-
meester.

Bijzondere gelegenheid
Om iemand voor te dragen bij tus-
sentijdse gelegenheid dient het 
tijdstip van de gelegenheid onlos-
makelijk verbonden te zijn met 
de verdiensten. Deze aanvraag 
dient u minimaal zes maanden 
voor de gewenste gelegenheid in 
te dienen bij de burgemeester. 

Overige informatie
Het voorstelformulier kunt u 
downloaden via de gemeentelijke 
website www.voorst.nl of de lan-
delijke internetsite www.lintjes.
nl (onder het tabje ‘downloads’). 
Op deze site vindt u meer infor-
matie over het decoratiestelsel. 
U kunt ook contact opnemen met 
mevrouw A. van Vilsteren van de 
afdeling Communicatie en Re-
presentatie via telefoonnummer 
(0571) 27 93 82 of via e-mail: 
A.vanvilsteren@voorst.nl. Zij in-
formeert u graag over de haal-
baarheid van uw voorstel.  

gemeenteraad

 Openbare vergadering gemeenteraad 
 dinsdag 22 april 19.00 uur [let op: afwijkende dag en tijdstip]
 (gemeentehuis Twello)   

Om 19.00 uur wordt in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van de reeds vertrok-
ken raadsleden Maarten Brand en Jan Wessels.

In de reguliere raadsvergadering, die om 19.30 uur begint,  debatteert de gemeenteraad over on-
derwerpen, die in de meeste gevallen eerder in de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze 
vergadering wordt gesproken over:
a. Vaststellen verslag ronde-tafelgesprek 14 april 2014  [besluit]
b. Bestemmingsplan Meester Zwiersweg, parkeerplaats AOC Oost [besluit]
c. Benoemen fractievertegenwoordiger [besluit]
d.  Regeling op de vergaderingen en organisatie van de werkzaamheden van de gemeenteraad 

[besluit]
e. Ontwikkelingen rond Luchthaven Teuge [fi naal debat]

Verder wordt er naar gestreefd in deze raadsvergadering kennis te maken met de kandidaat-wet-
houders, gevolgd door een benoeming. Als de wethouders worden benoemd kunnen ook nieuwe 
opvolgend raadsleden worden benoemd.
Bij het ter perse gaan van deze publicatie kon nog niet defi nitief geschreven worden of deze pun-
ten inderdaad op de agenda komen.

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

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

Informatie
U kunt de vergaderstukken inzien op de website via voorst.notudoc.nl of via de (gratis) app Poli-
tiek Archief (voor tabletcomputers). Ook liggen de stukken vanaf woensdag 16 april 2014 voor 
zover mogelijk ter inzage in het gemeentehuis. In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de 
vergaderingen de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprek-
ken en gemeenteraad beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de griffi  e via (0571) 279 217 of raad@voorst.nl.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
22 april 19.00 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
12 mei 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
20 mei 19.00 uur Kennismaking /  fractie-ingang  
 inloop Voorster politiek gemeentehuis Twello
26 mei 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
28 mei 19.30 uur Auditcommissie fractie-ingang 
  gemeentehuis Twelo

Informatie
Als u de QR code scant met uw tabletcomputer of smartphone vindt u meer in-
formatie over de raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA 
Twello; het e-mailadres is raad@voorst.nl.  Twitter: RaadVoorst. 
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, mevrouw B.J.M. Jansen 
(0571) 279 217. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 

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

Aubade en Oranjereceptie bij het gemeentehuis

Zaterdag 26 april 2014 vieren wij 
voor het eerst Koningsdag! Het is 
in onze gemeente een goede tra-
ditie de viering van Koningsdag 
te openen met de aubade bij het 
gemeentehuis. De aubade wordt 
afgesloten met de ‘Oranjerecep-
tie’. Zowel bij de aubade als bij 
de Oranjereceptie is iedereen van 
harte welkom!

Aubade
De aubade begint dit jaar om 9.30 
uur met een welkomstwoord van 
de burgemeester en het hijsen 
van de Nederlandse driekleur. Met 
het zingen van het “Wilhelmus” en 
andere liederen brengen we hulde 
aan onze Koning en het Konings-
huis. Voor de muzikale begelei-
ding zorgen de muziekkorpsen 
Excelsior en Cadenza.
Alle aanwezigen krijgen de tek-
sten van de liederen uitgereikt, 
zodat iedereen uit volle borst 
mee kan zingen!

Gedecoreerden
Behalve aan Koning en Konings-
huis brengen wij in de gemeente 
Voorst tijdens de aubade ook hul-
de aan die inwoners, die ter ge-
legenheid van de viering van de 
verjaardag van onze vorst op vrij-
dag 25 april een Koninklijke on-
derscheiding hebben ontvangen.
Wie dat dit jaar zijn kunnen wij 
u nog niet vertellen, omdat deze 
onderscheidingen nog worden 
uitgereikt.

Oranjereceptie
Aansluitend aan de aubade is er 
de zogenaamde Oranjereceptie 
op het voorplein van het gemeen-
tehuis. Bij diverse standjes kunt 
u koffi  e met krentenwegge, limo-
nade en natuurlijk een Oranjebit-
ter krijgen. Voor de kinderen is er 
een ijsje. Uiteraard wordt er geza-
menlijk een toast uitgebracht op 
Z.M. de Koning en ons Konings-
huis.

Kent u iemand die een 
lintje verdient?
Iemand die zich al gedurende vele 
jaren inzet voor de samenleving 

Het gemeentehuis en WMO Loket Voorst zijn op Goede Vrijdag 18 
april en 2e Paasdag maandag 21 april de gehele dag gesloten.
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Voorsterklei 13 in Voorst Paasvuur op 20 april 2014 van 20.00 uur tot 23.00 uur Vergunning verleend* Z-14-01047_2014-13577

Terwoldseweg/ 
Meermuidenseweg in Twello

Paasvuur op 21 april 2014 vanaf 21.00 uur Vergunning verleend* Z-14-00876_2014-15487

Bestemmingsplan

Middendijk 34 in Nijbroek Sloop agrarische schuren, bouw nieuwe woning en land-
schappelijke herinrichting

 Ontwerpbestemmingsplan, ont-
werpbeeldkwaliteitsplan, ontwerp-
besluit geen exploitatieplan

Z-13-01588_2014-16204
NL.IMRO.0285.20179 
-OW00

Milieumelding

Twelloseweg 47 in Terwolde Wijzigen melkrundveehouderij Melding ontvangen Z-MELD840-2014-000106

Omgevingsvergunning

Beethovenlaan 1 in Twello Bouwen schuur met veranda Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-135

Binnenweg 128 in Wilp Kappen sierkers Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-137

Boevenbrinkstraat 7 in Terwolde Herinrichten  woonboerderij Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-058

Broekstraat 31 in Klarenbeek Bouwen twee bedrijfsloodsen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-094

Deventerweg 19 in Voorst Verbouwen woonboerderij Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-218

Het Cruse 10 in Twello Vergroten woning op de verdieping en plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-223

Houtwalstraat 2 in Wilp Wijzigen monument Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-130

Houtwalstraat 6 in Voorst Vergroten ligboxenstal en werktuigenberging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-007

Jacob van Ruisdaelstraat 5 in 
Twello

Vergroten woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-092

Jupiter 2 in Twello Melding activiteitenbesluit met Omgevingsvergunning Be-
perkte Milieutoets voor het wijzigen van de inrichting

Vergunning verleend* Z-MELD840-2014-000017
Z-HZ_WABO-2014-044

Leusvelderweg 4 in Voorst Bouwen schuur Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-121

Middendijk 69 in Nijbroek Vergroten rundveestal Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-093

Molenweg 2 in Terwolde Plaatsen bijgebouw Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-109

Percelen tussen Bottenhoekseweg 
en Holthoevensestraat in Teuge

Aanleggen fi etspad Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-212

Quabbenburgerweg 2 in Twello Bouwen schuur Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-095

Stationsstraat 39 in Twello Verbouwen opslagruimte tot kamerbewoning Proceduretermijn verlengd* Z-HZ_WABO-2014-041

Terwoldseweg 32 in Twello Vergroten woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-142

Tiendijkenseweg ong. (kad. 
Voorst N 341) in Teuge

Aanleggen inrit Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-225

Vaassenseweg 3 in Terwolde Kappen en herplaatsen van bomen op terrein multifunc-
tionele accommodatie

Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-132

Verlengde Broekstraat 3 in 
Klarenbeek

Melding activiteitenbesluit met Omgevingsvergunning Be-
perkte Milieutoets voor het wijzigen van de inrichting

Vergunning verleend* Z-MELD840-2014-000006/
Z-HZ_WABO-2014-040

Voordersteeg 4 in Twello Bouwen tuinhuis Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-215

Voordersteeg 12 in Twello Het inwerking hebben van een veehouderij Ontwerp intrekking 
omgevingsvergunning*

Z-HZ_INT-2014-000057

Vundelaarsweg 9 in Wilp Bouwen jongveestal Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-080

Watergatstraat 8 in Voorst Verbouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-090

Zuiderlaan 5 in Twello Verplaatsen twee basketbalpalen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-220

Zutphenseweg 42 in Klarenbeek Kappen esdoorn Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-219

Zwarte Kolkstraat 49 in Wilp Verbouwen woonboerderij en renoveren bijgebouw Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2013-407
NL.IMRO.0285.20189-VS00

Sloopmelding

Lindelaan 20 in Twello Verwijderen asbesthoudend dak van woning Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-222

Voordersteeg 4 in Twello Slopen twee schuren Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-214

Verkeersbesluit

Wijkseweg in Terwolde Instellen maximum snelheid van 30 km/u Besluit genomen* Z-14-01145_2014-14865

bekendmakingen
Week 16: 16-04-2014

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

 Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester kan 
een belanghebbende bezwaar 
indienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders (of 

de burgemeester, afhankelijk van 
degene die het besluit heeft ge-
nomen), Postbus 9000, 7390 HA 
Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het 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.

 De balie VROM is op werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. Ook voor vra-
gen kunt u hier terecht.
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Gemeenten ondersteunen passend onderwijs

Op maandag 7 april ondertekenden de gemeenten Apeldoorn, 
Voorst en Epe en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
 het ondersteuningsplan voor het voorgezet onderwijs in de regio 
Apeldoorn-Epe-Voorst. 

Passend Onderwijs heeft tot doel zo goed mogelijk onderwijs te 
bieden aan ieder kind, ongeacht de zorgbehoefte. De wetgeving 
rondom Passend Onderwijs is vanaf komend schooljaar van kracht. 

Op de foto van links naar rechts: wethouder Berkhoff  (gemeente Epe), de 
heer Stevelmans (voorzitter samenwerkingsverband), wethouder Kruithof 

(gemeente Apeldoorn), wethouder Blokhuis (gemeente Apeldoorn) en 
wethouder Horstman (gemeente Voorst).

Test uw fi theid bij opening Nationale Sportweek 

Afscheidsreceptie wethouders

 Afval scheiden loont, deel uw tips!

Inwoners van de gemeente Voorst die goed hun afval scheiden houden minder restafval over en 
krijgen daar een beloning voor of betalen minder kosten. 

Het consequent scheiden van afval is niet altijd even gemakkelijk. Maar soms kan een eenvoudige 
of vindingrijke aanpassing u daarbij op weg helpen. Op www.voorst.nl/afvalbeloningssysteem en 
in het speciale fotoalbum op www.facebook.com/gemeentevoorst geven wij u enkele tips. Mis-
schien heeft u zelf ook een nuttige  of leuke tip om afval te scheiden? Deel uw tip door deze met 
een aansprekende foto te mailen naar afvalscheidenloont@voorst.nl 

Meer informatie: www.voorst.nl/afvalbeloningssysteem

 Afvalinzameling rond de paasdagen en Koningsdag

Groene container gebied 1
Maandag 21 april is 2e Paasdag Daarom wordt de groene container in gebied 1 op zaterdag 19 
april geleegd. 

Oud papier gebied C en D
Op zaterdag 26 april is de viering van Koningsdag. Daarom wordt het oud papier in gebied D op 
de 3e zaterdag in april, zaterdag 19 april, opgehaald. Omdat de vrijwilligers die zaterdag in twee 
gebieden papier ophalen, moet het papier in gebied C vroeger, vanaf 7.30 uur, aan de weg klaar 
staan. De routes in gebied C en D worden die dag aangepast, het legen kan dus eventueel later 
(dan u gewend bent) plaatsvinden. Zet uw container op 19 april voor 7.30 uur aan de weg en laat 
hem die dag staan totdat deze geleegd is. 

Check de actuele afvalkalender en uw persoonlijke digitale afvalwijzer op www.voorst.nl

Afval informatie

Uitnodiging archeologieavond 

Op dinsdagavond 6 mei 2014 
bent u van harte welkom voor 
een archeologieavond. Onder-
werp van deze avond is met 
name het vorig jaar opgegraven 
lijksilhouet in het plangebied 
de Schaker te Twello. De bijeen-
komst vindt plaats in de raad-
zaal van het  gemeentehuis aan 
de H.W. Iordensweg 17 in Twello.
De avond wordt georganiseerd 
door de Archeologische Werk-
gemeenschap Nederland (AWN) 
afdeling 18 en de gemeente 
Voorst.

Programma
Inloop vanaf 19:00 uur in de hal 
met koffi  e/thee. Start 19:30 uur.

Welkom door burgemeester Pen-
ninx (portefeuillehouder Cul-

Vergadering CMO
Datum: donderdag 17 april 2014.
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: raadzaal in het gemeentehuis te Twello.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
 Uitgangspuntennotitie inkoop WMO 2015.
  Uitgangspuntennotitie inkoop Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen GGZ Oost-

Veluwe 2015.
 Beleidsnota inkoop Jeugd.
 Besluit Wmo beleidsregels.

De vergadering is openbaar. Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de voorzitter, de heer A.J.M. Jansen 
via telefoonnummer (0571) 27 53 57 of via e-mailadres  ajmjansen@concepts.nl. 
Ook kunt u de website van de cliëntenraad raadplegen: www.clientenraad-voorst.nl.

tuurhistorie, Monumentenzorg 
van de gemeente Voorst).

Sprekers zijn Nathalie Vossen, 
regio-archeoloog en Lucas Meur-
kens, archeoloog en proj ectlei-
der ARCHOL van het plangebied 
de Schaker.

Op vrijdag 18 april om 13.00 uur 
verricht wethouder Edo Horst-
man de opening van de Nationa-
le Sportweek op het marktplein 
in Twello. Bij een speciaal inge-
richte ‘sportweek-stand’ kunnen 
bezoekers hun fi theid laten tes-
ten (gratis) bij de gezondsheids-
zuil van Salland Verzekeringen: 
de zogeheten ‘fi t-test’. 

Edo Horstman zal als eerste 
zijn fi theid laten testen. Bent 
u benieuwd naar zijn fi theids-
score? Of uiteraard naar uw ei-
gen fi theid en wilt u ook graag 
een fi ttest laten doen? Kom dan 
naar de sportweekstand! Daar 
zijn alle buurtsportcoaches die 
werkzaam zijn in de gemeente 
Voorst aanwezig om uw vragen 

te beantwoorden en informatie 
te geven. Zij stellen zich graag 
persoonlijk aan u voor en infor-
meren u over de diverse activi-
teiten en mogelijkheden op het 
gebied van sport en bewegen 
binnen onze gemeente. 
Voor gericht advies en begelei-
ding op het gebied van spor-
ten, bewegen en voeding kunt u 
deze middag bovendien terecht 
bij Erika Jansen: sportvoedings-
consulent en personal trainer. 
Het aanwezige team wordt aan-
gevuld met Fysiotherapeutisch 
centrum De Boombosch. Bij deze 
(sport)fysiotherapeuten kunt u 
terecht met vragen over verant-
woord sporten, het weer oppak-
ken van sport na blessures en 
het voorkomen van blessures.

Op donderdag 24 april 2014 
nemen de wethouders Edo 
Horstman en Jan van Muyden 
gezamenlijk afscheid van de ge-
meente Voorst.
 
Beiden zijn 2 collegeperiodes 
wethouder geweest. Na 8 jaar is 
nu de tijd aangebroken dat wij 
afscheid van hen nemen. 

U bent van harte welkom om hen 
de hand te schudden tijdens de 
afscheidsreceptie op donderdag 
24 april van 17.15 tot 18.30 uur 

in het gemeentehuis, H.W. Ior-
densweg 17 in Twello.

Het is wel van belang dat u zich 
aanmeldt en aangeeft met hoe-
veel personen u komt. Graag 
vóór 1 mei 2014 en het liefst per 
e-mail: Manuela Wegerif. 
(m.wegerif@voorst.nl) of telefo-
nisch op maandag, dinsdag of 
donderdag (0571) 27 93 45.



Wist u dat! 
Zonnepanelen zijn fors goedkoper 
geworden door belastingkorting!
Naast de gedaalde aanschafprijzen, zijn zonnepanelen voor consumenten
bijna vijftien procent goedkoper geworden door nieuwe belastingregels. Uit
berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat door de
nieuwe btw-regels de aankoop van zonnepanelen even goed rendeert als
een spaarrekening met 7 procent rente.
Consumenten die zonnepanelen kopen, kunnen de btw op aanschaf (21%)
en installatie(6%) nu terugvragen van de Belastingdienst. 

Ontheffing
In theorie moet iedereen die zonnepanelen koopt voortaan btw-aangifte
doen, maar in de praktijk hoeven particulieren, die geen administratieve
stappen willen zetten, niets te doen. Als de Belastingdienst niets
verneemt, krijgt de particulier automatisch ontheffing van btw-aangifte
op grond van een regeling voor ‘kleine ondernemers’. In de praktijk vallen
alle particulieren onder die regeling.

Excellence zonnepanelen levert zonne-energiesystemen aan particulieren,
scholen, MKB en agrariërs.

Wilt u hier meer over weten of een offerte aanvragen!  
Neemt u gerust contact met ons op.  

Uw leverancier van duurzame energie

www.excellence-zonnepanelen.nl
info@excellence-zonnepanelen.nl
Sweelinckstraat 19, Twello
Tel: 06-10056880

Zonnig energie nieuws!

voorstwijzer

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

 Paasvuren in de gemeente Voorst

Dit jaar is het op 20 en 21 april 
Pasen. Tijdens Pasen zullen tra-
ditioneel veel paasvuren wor-
den ontstoken in de gemeente 
Voorst.

Stoken in de open lucht is in prin-
cipe verboden, maar gemeenten 
kunnen een tijdelijke ontheffi  ng 
van het stookverbod geven. In de 
gemeente Voorst zijn er paasvu-
ren die tijdens risicovolle (weers)
omstandigheden helemaal niet 
worden toegestaan, maar er zijn 
ook paasvuren die onder voor-
waarden wel door mogen gaan. 
Dit hangt af van de locatie en de 
omvang van het paasvuur. 
Natuurbrand is één van de meest 
waarschijnlijke risico’s in de re-
gio, met potentieel zeer ernstige 
gevolgen. Dit betekent dat ie-
dereen zo voorzichtig mogelijk 
moet zijn met risicoverhogende 
activiteiten, zoals paasvuren. 

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

Zeker in droge periodes is ex-
tra waakzaamheid geboden. In 
Noord- en Oost-Gelderland ma-
ken we dan ook gebruik van de 
zogenaamde ‘natuurbrandther-
mometer’. Deze thermometer 
geeft in kleuren aan hoe groot of 
klein het risico op een snel uit-
breidende natuurbrand is (www.
natuurbrandgevaar.nl). 
Heeft u, ten behoeve van een 
paasvuur, een tijdelijke onthef-
fi ng van het stookverbod gekre-
gen? Leest u dan goed de voor-
waarden van deze ontheffi  ng. In 
de voorwaarden wordt verwezen 
naar de natuurbrandthermome-
ter en de invloed van de kleur 
van de thermometer op het wel 
of niet geldig zijn van de onthef-
fi ng. 
Voor vragen kunt u terecht bij 
mevrouw Y. Göttgens van de ge-
meente Voorst. Zij is bereikbaar 
via (0571) 27 92 47.

Oud papier De Hoven
DE WORP.- Op zaterdag 19 april komen de vrijwilligers weer door de straten
van de wijk om oud papier op te halen. Wilt u het papier, graag gebundeld,
op tijd aan de weg zetten. Dan wordt het tussen 9 en 12 uur het papier opge-
haald. De opbrengst wordt besteed voor allerlei activiteiten binnen het wijk-
gebeuren en onderhoud van de speeltuin. 

30 jaar SAS

Bescheiden feest bij Special Air Services
TEUGE.- Special Air Services 
(SAS) bestaat in april 30 jaar. Re-
den genoeg om groots uit te pak-
ken, zou men denken. Maar de 
dood van kunstvlieger Ewald Po-
linder van Airshows and Aeroba-
tics heeft iedereen op andere ge-
dachten gebracht en daarom bleef 
de feeststemming gedempt. 

SAS bestaat sinds 1 april 1984 en is 
opgericht door Gerard Klaver uit Loe-
nen. In 2006 nam Gertjan Woudstra 
het over. Gertjan is eind jaren ’90 bij 
SAS begonnen als freelancerpiloot, 
maar zijn ambities reikten verder. Hij 
begon op eigen houtje rond 2000 met 
het uitbreiden van de vliegschool, die 
ondertussen meer dan 25 leerlingen 
telt. Toen zich in 2006 de overna-
mekans voordeed, pakte hij die met 
beide handen aan. Sindsdien is ook 
Bert van der Bunte in dienst van de 
SAS, begonnen als vliegtuigwasser 
en nu sales- en operation manager. 
Hij is ook degene die het initiatief 
heeft genomen in een bescheiden set-
ting aandacht aan de gedenkwaardige 
dag te geven. 
Special Air Services bv is het eerste 
Nederlandse vliegbedrijf in de Gene-
ral Aviation (kleine luchtvaart) dat be-
schikt over een Europese A.O.C. (Air 
Operator Certificate). Voor de klant 

geeft deze erkenning waarborg voor de 
veiligheid en kwaliteit van de vlucht-
uitvoering, de vloot en het personeel. 
Special Air Services beschikt over 
een vloot van 28 vliegtuigen, waaron-
der een aantal tweemotorige. Er zijn 
momenteel circa 45 vliegers in free-
lancerdienst en drie vaste krachten 
naast een stagiair. 
“Ons feestje was ondanks het feit, dat 
we nog steeds een beetje van slag zijn, 
geslaagd”, merkt Bert op. Lachend: 

“Gertjan werd met een helikopter 
(dankzij HeliCentre) vanuit Almelo 
ingevlogen. Hier op Teuge stond de 
brandweer met een erehaag klaar na 
een spetterende low-pass. Vervol-
gens werd binnen een leuk, familiair 
feestje gehouden met de band ‘Thijs 
en zijn co-piloten’. Om 00:00 uur 
werd Gertjan met zijn gezin door een 
limousine opgehaald om vervolgens 
weer naar Almelo gebracht te wor-
den”. 

Gertjan Woudstra wordt feestelijk ontvangen door Bert van der Bunte.

Oud Papier Crescendo
WILP.- Leden van muziekvereniging Crescendo uit Wilp halen op zaterdag 
19 april weer oud papier op. De ophaaldag is verschoven in verband met 
Koningsdag op 26 april. 

Tentseizoen bij Oranjevereniging 
Empe van start 
EMPE.-  In het paasweekend op za-
terdag 19 april organiseert de OVE 
EmperGKparty.
Op zaterdag 19 april is de topact het 
optreden van dj Vato Gonzalez. Een 
topper onder de dj’s. In het voor-
programma zal DJ Sander Uenk het 
publiek langzaam opwarmen. Niet 
in een lange wacht rij voor de kassa? 

Bestel u toegangskaarten dan via 
www.ove-empe.nl. Vergeten? Ook 
aan de kassa zijn nog kaarten ver-
krijgbaar.

Koningsdag
Traditiegetrouw organiseert de Oran-
jevereniging Empe ook diverse acti-
viteiten rondom Koningsdag. Dit jaar 

start dat feestweekend op 25 april 
met de Trainband. Op 26 april wordt 
Koningsdag gevierd, de jeugd begint 
om 11.00 uur met het Emperfestival. 
‘s Avonds zal in de feesttent de top-
formatie ‘5 Brothers’ er een geweldig 
feest van maken. Kaarten voor deze 
beide avonden zijn aan de kassa te 
koop. 



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

Filet Rollade
kilo  .................................................................7.48
Paas Rollade
kilo  .................................................................5.98
Varkens Rollade
kilo  .................................................................4.98
Runder gehakt
kilo  .................................................................5.49



Extra UITZEGEL(S) 
bij aankoop van onderstaande producten:

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

DEZE WEEK VOLOP
U IT EIGEN BAKKERIJ

H EERLIJ K 
PA ASGEBAK

Kwaliteit , dat proef je!

25% Korting

Heerlijke Roomboter-
amandelstollen

3.75Diverse maten
Met of zonder 
noten

Sucadebrood

Eierbrood

Witte haantjes

Krenten haantjes

Paasschnitte
Paasvlaai
Paastaart

Paasgebak

Eierbolletjes

vanaf
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Voetbalclinic op basisscholen 
groot succes
TWELLO.- De Kleine Wereld en de Oase hebben hun voetbalkunsten kun-
nen vertonen. Alle leerlingen uit groep 1, 2 en 3 konden deelnemen aan een 
door SV Twello verzorgde voetbalclinic. Hiervoor hoefden ze niet naar SV 
Twello toe te komen, maar kwam SV Twello naar hen toe. Op de ene school 
wordt het schoolplein omgebouwd tot een waar voetbalveld, bij de andere 
school wordt hiervoor het dichtbij gelegen grasveld benut. Van 9.00 tot 12.00 
uur konden de 3 groepen onder begeleiding van de voetbaltrainers lekker 
voetballen. In groepjes van 5 of 6 leerlingen werd met veel plezier gebald, 
leeuwen schieten, slalommen, het gatendoek, etc, bij alle onderdelen straal-
de het plezier er vanaf. Na afloop van de clinic kregen de kinderen een leuke 
SV Twello-goodiebag. Basisschool voetbalclinics worden nog op 16 april bij 
de  Hietweide/Wilpse Dijk (locatie De Hietweide) en op 9 mei bij de Win-
gerd, beiden van 9.00 tot 12.00 uur. Nieuwsgierig geworden, kom dan vrij-
blijvend een keertje meetrainen op woensdagmiddag van 17.30 uur tot 18.30 
uur. Verdere info: Rob Zwartjens 06 14548480 of r.zwartjens@concepts.nl

Dankjewelavond sv Twello 

Je wordt bedankt
TWELLO.- Iedereen die een steentje 
heeft bijgedragen is op deze avond 
welkom en wordt in de spotlights 
gezet. Als bedankje voor de onver-
moeibare inzet heeft sv Twello een 
bijzondere avond georganiseerd met 
aandacht voor de vrijwilligers, waar-
op men keer op keer kan rekenen. 
De uitnodiging is uitgegaan naar het 
voltallige aantal vrijwilligers, waar-
van er 130 op deze avond aanwezig 
zijn. Bij binnenkomst wordt ieder-
een door Martine Witteveen op de 
foto gezet met attributen die te ma-
ken hebben met hun vrijwilligersta-
ken. Het is direct al lachen geblazen. 
Want ‘Erica Tjakka’ begroet iedereen 
in Amsterdams dialect en zorgt er-
voor dat niemand aan de aandacht 
ontsnapt. Spontaan snelt ze ieder-
een tegemoet in haar zilveren glitter-
pak met dito zonnebril. Gelijktijdig 
wordt iedereen ‘uitgehoord’ over de 
taken die hij verricht en welke vol-
doening men daar uithaalt. Op een 

later tijdstip wordt deze informatie 
weer toegepast voor de promotie 
van vrijwilligerswerk intern en voor 
het werven van nieuwe vrijwilli-
gers. En dan mengt zich een andere 
opvallende dame, deze keer Hetty 
Happy, tussen de aanwezigen en 
maakt er een dolle boel van. 
Aan de talenten en snelle vermom-
mingen van Carolien Elizen-Klun-
der gaat op deze avond niemand 
twijfelen en zij is degene die zich 
weer in ‘opzichtige’ kleren heeft ge-
stoken. Willekeurig zet zij mensen 
in de spotlights en overtuigt hen van 
de waarde van hun onvermoeibare 
inzet. Daarbij wordt opnieuw dui-
delijk hoe omvangrijk en divers de 
taken van vrijwilligers zijn en met 
hoeveel enthousiasme deze wor-
den uitgevoerd. De gezellige klan-
ken van DJ William en de lekkere 
hapjes en drankjes doen de rest om 
deze avond als bijzonder geslaagd te 
kunnen kwalificeren. En natuurlijk 

wordt de bar bemand door vrijwil-
ligers van sv Voorwaarts. Op de foto 
staat Danique van ’t Erve. Zij heeft 
met haar jazz meiden gewonnen, 
waardoor zij nu naar het NK in Rot-
terdam mogen en bij de beste acht 
van Nederland horen. 

 Danique van ’t Erve samen 
met ‘Erica Tjakka’. 

Veertiende  Voorster Nachttoernooi  
VOORST.- Het sportieve en gezel-
lige Nachttoernooi van Voetbalver-
eniging Voorst wordt dit jaar voor 
de 14 keer georganiseerd. In het 6 
tegen 6 toernooi zullen zowel da-
mes- als herenteams op de velden 
aan de Beelelaan te Voorst strijden 
om de felbegeerde Nachttoernooi-
Cup, maar zeker ook om de Spor-
tiviteitprijs. Dit jaar is er voor het 
eerst ruimte gemaakt voor de wat 
oudere voetballer. Een  40-plus 
poule. In deze regio is er enorm 
veel animo om te spelen tegen leef-

tijdsgenoten. Het toernooi wordt 
gehouden op 28 mei, de woensdag 
voor Hemelvaartsdag en staat onder 
leiding van scheidsrechters en wed-
strijdsecretariaat van de KNVB. De 
wedstrijden beginnen tegen 19.30 
uur en de finale zal rond midder-
nacht plaatsvinden. Van het betaal-
de inschrijfgeld ( € 25,00 per team) 
wordt een cheque van € 250,- gedo-
neerd aan een goed doel binnen de 
gemeente Voorst. De deelnemende 
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 toe-
schouwers muzikaal ondersteund 
door “Bloaskapel De Spekboeren uit 
Voorst” en de avond wordt afgeslo-
ten met een gezellig feest onder mu-
zikale begeleiding van “DJ William”. 
Voor meer informatie en opgave 
kunt u terecht op de website van 
Voetbalvereniging Voorst: www.vv-
voorst.nl. Telefonische informeren 
en/of opgeven  kan ook: Dick de 
Boer: 06-13858469.

Succesvolle 9e editie IJsselloop

DE WORP.- Onder ideale weersomstandigheden en een deelnemersveld van 
ruim 5500 lopers werd afgelopen zondag voor de 9e keer de Salland Zorg-
verzekeringen IJsselloop gehouden. Onder de deelnemers zowel veel jeugd 
als volwassenen. Ze konden kiezen uit een aantal afstanden. Zo begon het 
sportieve evenement met een Kidsrun van 1 kilometer. Daarnaast waren er 
de Bruggenloop van 5 kilometer, de Uiterwaardenloop van 16,1 kilometer en 
de Dijkenloop van 10 kilometer. Start en finish van de afstanden was op de 
Brink in het centrum van Deventer. De Stichting IJsselloop kan tevreden te-
rugkijken op het geslaagde evenement. Net als ook alle deelnemers tevreden 
kunnen zijn over hun eigen prestatie.   

Vereniging voor Volksvermaken Welsum organiseert 
in samenwerking met Stichting Dorpshuis Welsum: 



Comfort is het sleutelwoord. Met 
een E-bike ga je ontspannen op 
weg, ben je lekker in beweging en 
leg je met gemak grotere afstan-
den af.”

Gratis extra’s
De E-bikebeurs in Twello is niet 
alleen handig om je vakkundig te 
laten adviseren en fi etsen te tes-
ten. Voor de snelle beslissers zijn 
er ook interessante extra’s. Zo 
ontvangen kopers van een tweede 
E-bike gratis een Diamant fi et-
sendrager ter waarde van 379 
euro. 

En bij aankoop van een Ecomo E-
bike staat er voor de kersverse ei-
genaar een gratis Nescafé Dolce 
Gusto koffi ezetapparaat van 120 
euro klaar. Dat is lekker thuisko-
men na een dagje op de pedalen! 

special

E-bike 
gebruikers 
aan het 
woord
Bladzijde 4

E-BIKE

GROTE E-BIKE BEURS
SPORTHAL JACHTLUST TWELLO GRATIS TESTEN (BINNEN OF BUITEN)

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

KOM OP ZATERDAG 19 APRIL

Overjarige E-Bikes

KORTING TOT WEL

€600.-
VAN 10.00 TOT 
15.00 UUR

Uitgebreid fi etsen testen 
op E-bikebeurs in Twello 

Kom op zaterdag 19 april naar de grootste E-bikebeurs in de regio. Voor de tweede keer laat Profi le Haf-
kamp ‘de fi etsspecialist’ je in Sporthal Jachtlust in Twello kennismaken met de verschillende soorten 
elektrische fi etsen. Bijna alle grote fi etsmerken zijn vertegenwoordigd met een stand waar je uitgebreid 
E-bikes kunt testen. Tussen 10 en 15 uur maak je gratis proefritten op een fi ets naar keuze. 

In de sporthal aan het Jachtlust-
plein in Twello geven specialis-
ten antwoord op alle vragen over 
elektrisch fi etsen. Met stands van 
Koga, Batavus, Sparta, Gazelle, 
Ecomo en Victoria is er een uitge-
breide keuze en zijn er voldoende 
fi etsen aanwezig om te testen. 
Dat kan zowel binnen in de sport-
hal op een speciale testbaan als 
buiten op het parkeerterrein. Voor 
iedere bezoeker ligt er bovendien 
– zolang de voorraad strekt - een 
gratis fi etsrouteboek van Route.nl 
klaar.  

Beste Profi le-zaak van Neder-
land
Profi le Hafkamp is de E-bikespe-
cialist in de regio. Afgelopen jaar 
werd de Twellose fi etsenzaak 
zelfs uitgeroepen tot beste Pro-
fi le-zaak van Nederland. 

In een uitgebreid consumenten-
onderzoek behaalde Profi le Haf-
kamp de hoogste score op de as-

pecten service, deskundigheid en 
sfeer. Die klantwaardering bleek 
ook uit de bezoekersaantallen 
van de eerste E-bikebeurs vorig 
jaar maart. Toen lieten enkele 
honderden mensen uit de weide 
omgeving zich uitgebreid infor-
meren over elektrisch fi etsen.

Comfortabel op pad
“Jong en oud fi etst elektrisch”, 
zegt Olaf Bevers van Profi le Haf-
kamp. “We merken al enkele ja-
ren in onze winkel dat er grote 
belangstelling is voor E-bikes. 
Dat is de reden dat we eens per 
jaar aan het begin van het fi ets-
seizoen groots willen uitpakken 
met een speciale beurs. Een E-
bike is er voor elke leeftijdscate-
gorie en voor elk soort gebruik. 
Dat zie je terug in de modellen, 
van een degelijke toerfi ets tot een 
hippe, elektrische transportfi ets. 

Ook geschikt
voor E-bikes!

PRO-USER DIAMANT
Prijs: €369,-
Testoordeel: 7,2
incl. berghoes + Direct klaar voor 
gebruik; wielgoot aan te passen 
aan diverse maten fi ets(banden); 
vouwt zeer compact op

Ook ges
voor E-b

PRO-USER DIAMANT
Prijs: €369,-
Testoordeel: 7,2
incl. berghoes + Direct klaar voor 
gebruik; wielgoot aan te passen gebr ik ielgoot aan te passen
aan diverse maten fi ets(banden);
vouwt zeer compact op

Gratis route.nl 
magazine t.v.w. €9,95 
voor iedere bezoeker 

van de beurs

OP=OP

OPRUIMING

BIJ AANKOOP VAN 2 E-BIKES 
TIJDENS DE BEURSGRATIS*



2 E-BIKE special

ww w.koga.com

KOGA E-Deluxe
Allround E-bike met 
gedegen kwaliteit en 
goede rijeigenschappen

• 30 versnellingen
• HD Display
• Geintegreerde Koga Rayo koplamp
•  Luxe en comfortabele Koga Feathershock voorvorkvering
•  Betrouwbare en krachtige Magura hydraulische velgremmen
•  Keuze uit 3 verschillende accu’s (300 - 400 - 500 Wh)

Nu met gratis 5 jaar garantie voor vele jaren 
onbezorgd fi etsen

vanaf 2999,-

Koop tijdens de promodag 
een Cortina ECOMO en 

ontvang GRATIS 
een NESCAFÉ Dolce Gusto 
Melody 3 t.w.v. € 119,95.

tijdens de promodag 
op 19 april

JOUW E-BIKE

De Victoria E-trekking 7.7 combineert de zeer 
betrouwbare Bosch middenmotor met het traploos 
schakelsysteem van Nuvinci. 

Victoria E-trekking 5.9, Voordelige E-bike met Bosch 
middenmotormiddenmotor

NU VOOr 

€ 2499.00

NU VOOr 

€ 2099.00

Beursaanbieding: 3 jaar gratis verzekering

BEURS AANBIEDING BEURS AANBIEDINGKOM ZATERDAG 19 APRIL NAAR SPORTHAL JACHTLUST
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Marco Kalden: marketingmanager van Sparta

‘We verwachten steeds 
meer van E-bikes’

De opmars van de E-bike in Nederland gaat gestaag voort. Oud 
én jong fi etst rond met elektrische trapondersteuning. Noem het 
luxe, noem het comfort. Feit is dat het taboe op een elektrische 
fi ets uit een ander tijdperk stamt. Een op de vijf verkochte fi etsen 
is tegenwoordig een E-bike. Daar mag je mee gezien worden. Ster-
ker nog: daar wil je mee gezien worden. 

Een recreatief rondje van tiental-
len kilometers op de fi ets? Daar 
moest je niet aan denken, een 
paar kilometer was wel zat. Op 
de fi ets naar je werk in de stad 
of het buitengebied? Daar pakte 
je de auto voor of daar schafte je 
een auto voor aan. Met een elek-
trische fi ets leg je die grotere 
afstanden met gemak af. Steeds 
meer mensen ruilen de tweede 
auto zelfs in voor een E-bike.

“Het is geen reclamepraat, al 
heb ik de schijn natuurlijk tegen 

me”, zegt marketingmanager 
Marco Kalden van fi etsenfa-
brikant Sparta. “Uit onderzoek 
blijkt dat forensen steeds vaker 
overstappen op een elektrische 
fi ets. Dat is veel goedkoper en 
bovendien gezonder. Lichame-
lijk, maar ook geestelijk. Op de 
fi ets maak je je hoofd leeg en 
kom je frisser thuis.”  

Nieuwe markt
Volgens Kalden kun je bij elektri-
sche fi etsen inmiddels niet meer 
spreken van een marktsegment 
in de fi etsenwereld. De E-bikes 
zijn een nieuwe en eigen markt 

geworden, waarvan het niet on-
denkbaar is dat die de gewone 
fi etsenmarkt in de toekomst 
evenaart. Sparta introduceerde 
de moderne E-bike als eerste 
in 1998. De Apeldoornse fi et-
senfabriek is nog steeds markt-
leider, al zijn er in de loop der 
tijd meerdere grote merken bij 
gekomen. De eerste modellen 
werden vooral gemaakt voor se-
nioren die de trapondersteuning 
nodig hadden door lichamelijk 
ongemak. Het was het alterna-
tief voor de Spartamet die uit de 
productie werd genomen. Vanaf 

2003 kwamen daar de recreatie-
ve fi etsers bij en de laatste jaren 
de fi etsforensen voor de ritten 
naar het werk en naar school. 

“De ontwikkeling in de laatste 
tien jaar is hard gegaan”, zegt 
Kalden. “We maken modellen 
voor specifi eke doelgroepen. 
Daar horen ook de lifestyle-
fi etsen bij, zoals de elektrische 
transportfi ets en de omafi ets. 
Maar de ontwikkeling bij E-bikes 
zit hem vooral in de motoren en 
accu’s. Aanvankelijk moest al-
les weggewerkt worden in het 
frame en in het wiel. Je mocht 

niet zien dat een fi ets elektrisch 
was. Dat was het taboe. Nu het 
volledig geaccepteerd is, ver-
wachten we ook steeds meer 
van de fi ets. Een groter vermo-
gen waar je sneller mee kunt 
rijden en langere afstanden mee 
afl egt. Dat betekent ook dat de 
accu’s en motoren groter zijn ge-
worden. Die mogen weer zicht-
baar zijn, hoewel elke fabrikant 
ze natuurlijk zo subtiel mogelijk 
probeert in te bouwen.”

E-bike van het jaar
Sparta wil voorop lopen in die 
ontwikkeling en dat lukt aardig. 
Het nieuwste model, de Sparta 
ION RXS+, is eind februari uitge-
roepen tot de E-bike van het jaar. 
Tijdens de E-bikebeurs van Pro-
fi le Hafkamp in Twello is deze 
fi ets beschikbaar voor proefrit-
ten. De fi ets is geroemd om zijn 
stille, krachtige en vooral fi jne 
trapondersteuning. Kalden: “Er 
is geen beter rijdende fi ets op 
dit moment. De ondersteuning 
is heel natuurlijk opgebouwd en 
reageert perfect op de activiteit 
van de fi etser. Je krijgt het ge-
voel dat je geduwd wordt.”

Volgens de marketingmanager 
van Sparta is het lastig algemene 
adviezen te geven aan mensen 
die geïnteresseerd zijn in een E-
bike. “Er zijn zoveel keuzes, bij 
alle merken. Het is maar net wat 
je van de fi ets verwacht en hoe 
je bij het trappen ondersteund 
wil worden. Gebruik je hem voor 
het comfort in lange afstanden, 
voor de snelheid of voor beide 
wellicht? Ga je voor het uiterlijk 
van de fi ets? De belangrijkste 
tip is: ga proefritten maken. Je 
moet ervaren wat je fi jn vindt. 
En laat je goed adviseren. Er zit 
een wereld van techniek achter 
E-bikes.” 

Honderden euro’s subsidie voor 
forens Twello op een E-bike
TWELLO - Werknemers in de Stedendriehoek kunnen tot 400 euro 
subsidie krijgen als ze een elektrische fi ets kopen, en daardoor niet 
meer met hun auto naar het werk gaan. Voorwaarden zijn dat de be-
treffende werkgever daarvoor een overeenkomst tekent met de re-
gio Stedendriehoek, en dat de fi ets voor meer dan de helft van het 
woon-werkverkeer gebruikt wordt.

Het samenwerkingsverband van 
onder meer de gemeenten Apel-
doorn, Deventer en Zutphen, 
heeft verbetering van de bereik-
baarheid als een van de speer-
punten. En dan niet zozeer door 
meer wegen aan te leggen, maar 
door slimmer gebruik te maken 
van bestaande infrastructuur. 

Het stimuleren van de fi ets is een 
van de middelen. De Stedendrie-

hoek heeft al eerder de elektri-
sche fi ets gepromoot als handig 
vervoermiddel voor woon-werk-
verkeer. Een subsidieregeling 
daarvoor is nu nieuw leven inge-
blazen. Die is zo aangepast dat de 
hoogte van de vergoeding duide-
lijker verband houdt met de af-
stand tussen woning en werk, en 
met het laten staan van de auto.

Wie binnen 7,5 kilometer fi et-

sen van het werk woont en nu 
nog met de auto gaat, krijgt 200 
euro korting op de aanschaf van 
een elektrische fi ets of E-bike. 
Voor woon-werkverkeer tussen 
7,5 en 15 kilometer is de bijdrage 
300 euro, wie meer dan 15 kilo-
meter reist komt in aanmerking 
voor 400 euro. Er is ook subsidie 
voor wie overstapt van auto naar 
gewone fi ets (200 euro) of van 
gewone fi ets naar E-bike/elektri-
sche fi ets (150 euro).

Aankopen na 3 april komen in 
aanmerking.

Zie www.slimreizenstedendrie-
hoek.nl voor meer informatie.



4 E-BIKE special

Chantal de Croon (38)
Woonplaats: Twello
Fietst elektrisch sinds: 1 jaar
E-bike: Sparta Country

‘Een fi jn begin van de dag’
“Op mijn E-bike ben ik bijna net zo snel in Deventer als met de 
auto. Die tweede auto hebben we daarom onlangs weggedaan. Ik 
pak nu altijd de fi ets. Dat is lekker gezond en bovendien goed voor 
het milieu. Met een elektrische fi ets kom je in de zomer ook minder 
bezweet aan op je werk. Dat is toch een fi jner begin van de dag. Ik 
fi ets de hele weg volle bak: dus met volledige trapondersteuning. 
De brug is nu een ‘eitje’. En met regen? Daar word ik nooit blij van, 
maar het aantal keer dat je echt in de regen fi etst is op één hand te 
tellen. Daar hoef je het niet voor te laten.”

Belinda Berendsen (43)
Woonplaats: Twello
Fietst elektrisch sinds: 4 maanden
E-bike: Cortina Ecomo Crush

‘Een cadeau voor mezelf’
“Mijn zoon had al een E-bike. Elke keer als hij hem niet nodig had, 
pakte ik stiekem zijn fi ets. Ik vond het heerlijk. Dus toen ik een 
meevallertje had, heb ik mezelf een elektrische fi ets cadeau ge-
daan. Het is puur comfort. Voorheen had ik eigenlijk een hekel aan 
fi etsen, vooral met tegenwind. Nu pak ik voor alles de fi ets. Weer 
of geen weer en altijd met een grote glimlach. Op zondag even een 
boodschapje in de stad doen bijvoorbeeld. Als alles meezit, ben ik 
binnen tien minuten in Deventer. Zo heb ik er in een paar maanden 
tijd al bijna duizend kilometer op zitten.” 

Ingrid van der Oord (39)
Woonplaats: Twello
Fietst elektrisch sinds: 3 maanden
E-bike: Sparta C2 Comfort

‘Ik was meteen verkocht’
“Ik had net een jaar een nieuwe, gewone fi ets toen ik een paar keer 
de E-bike van mijn moeder leende. Ik was meteen verkocht. Nu heb 
ik dus zelf een elektrische fi ets. Voor een betaalbare prijs zijn er 
hele sportieve modellen te koop. Het is luxe en snel. Ideaal om mee 
naar mijn werk te gaan. Ik heb een redelijk zware accu waar ik een 
paar keer mee naar Deventer heen en weer kan. Om de dag laad ik 
hem op. Ik heb wel eens gehoord dat het per lading tien cent kost. 
Nou, daar kun je geen benzinetank voor vullen. Die tweede auto 
hebben we dus ook niet meer.”

E-bike gebruikers aan 
het woord

Sparta Pick-up Xtra electric

Snel en trendy in 
de stad met deze 
elektrische 
transportfi ets.

€1299,-

Welke afstanden denk je af te leggen? Met de Monaco E-go® heb je de keuze uit drie 
verschillende accu’s: 300Wh, 400Wh en 500Wh. Voor zorgeloos fi etsplezier, in je 
vrije tijd en in het dagelijks gebruik. Elektrische stadsfi ets of recreatiefi ets, jij bepaalt 
het zelf. Altijd een fi jne zithouding dankzij de handmatig verstelbare stuurpen. De comfortabele
handvatten geven een stevige grip. De Power Assist geeft je de mogelijkheid om 
eenvoudig tijdelijk extra gas te geven, om bijvoorbeeld nog makkelijker die heuvel 
op te fi etsen. Met de Walk Assist loopt de Monaco E-go® ook aan de hand op rolletjes. 
Uitgerust met 7 versnellingen.

KOM 19 APRIL NAAR DE BEURS

Molenstraat 57 Twello  |  Tel. 0571 27 18 89
www.profi lehafkamp.nl  |  info@profi lehafkamp.nl
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Ons Genoegen
Op donderdag 17 april, aanvang 
10.30 uur, staat is er een soos/reisje 
gepland. Op dinsdag 6 mei, aanvang 
14.30 uur, is er weer een spelsoos ge-
pland in Ons Gebouw aan de Woud-
weg 119. Voor eventuele vragen 
kunt u Inge de Visser benaderen, tel. 
(055) 301 16 00. 

De Olde 
Bakkerije 
Tweede paasdag 
open
Op Tweede paasdag, tussen 11.00 
en 16.00 uur, is er weer de moge-
lijkheid om lekker te komen snuf-
felen tussen tweedehands spullen 
bij De Olde Bakkerije aan Molenweg 
4. Er staan weer heel veel ‘nieuwe’ 
spullen. Ook is er speciaal voor die 
dag een garage open met allemaal 
brocante spulletjes. Bovendien is 
er heel veel kleding en wat al niet 
meer!

Koningsdag Klarenbeek
KLARENBEEK.- Zaterdag 26 april 
viert Nederland Koningsdag 2014! 
Zo ook in Klarenbeek, waar de Oran-
je Vereniging (OVK) weer een mooi 
programma voor jong en oud in el-
kaar heeft gezet. Alle activiteiten 
zullen plaatsvinden op en rondom 
het dr. Blokplantsoen, tegenover de 
Rabobank. Tussen 12.00 en 13.00 
uur kunt u net als voorgaande ja-
ren starten aan een mooie fietstocht 
door de omgeving van Klarenbeek. 
Geef u hiervoor op door uw naam en 
het aantal personen te mailen naar 
fietstocht@ovk-klarenbeek.nl. De 
OVK zorgt dan uiteraard weer voor 
een lunchpakket voor onderweg. 
Om 13.30 uur start het kinderpro-
gramma, met het verzamelen van 
alle kinderen bij het plantsoen. 
Rond 14.00 uur wordt Koningsdag 
2014 dan officieel geopend met het 
hijsen van de vlag en het oplaten 
van de ballonnen. Aansluitend start 
gelijk de spectaculaire middagshow: 
Klarenbeek’s Got Talent. Alle kinde-
ren van de basisschool zijn van har-
te uitgenodigd om hieraan deel te 

nemen en hun talenten te laten zien. 
Er zijn nog een aantal plekken over, 
dus wil jij hier ook aan meedoen? 
Geef je dan op door een mailtje te 
sturen naar kindercomite@ovk-kla-
renbeek.nl Verder is er deze middag 
een vrijmarkt voor alle kinderen t/m 
16 jaar, een draaimolen, een mega-
zandbak, een panna-kooi en net als 
vorig jaar een lounge hoek met Wifi-
verbinding voor de oudere jeugd. De 
allerkleinsten (t/m groep 2) kunnen 
een mooi cadeautje ontvangen als 
zij hun ingekleurde kleurplaat inle-
veren. Om deze eerste officiële Ko-
ningsdag toch iets extra’s te geven 
zal er om 15.45 uur een workshop 
worden gegeven van ‘Dans je fit!’. 
Doe vooral allemaal mee en laat zien 
wat je kunt! 

Vanaf 17.30 uur zal Kraakthelder 
een spetterend optreden neerzet-
ten. Deze allround coverband zorgt 
er met haar humor, enthousiasme 
en goede interactie met het publiek 
voor dat ieder feest een geslaagd 
feest wordt. 

Paasvuur & Flame 
KLARENBEEK.- Eerste paasdag 20 april wordt dankzij Oranjevereni-
ging Klarenbeek (OVK), die hiervoor een nieuwe commissie in het leven 
heeft geroepen het paasvuur ontstoken. De familie Plante heeft weder-
om de locatie aan de Koperdijk beschikbaar gesteld.  Het geheel wordt 
heel toepasselijk opgeluisterd door een optreden van de band Flame.

Rond 20.00 uur wordt, na goedkeu-
ring door de brandweer, het paas-
vuur ontstoken. De afgelopen weken 
is met man en macht gewerkt aan de 
enorme hoop snoeihout. Veel mensen 
hebben hun medewerking verleend 
door het snoeihout aan de Koperdijk 
te brengen, daarvoor dank. Sinds de 
oprichting eind jaren ’70 heeft Flame 
menig feest van muziek mogen voor-
zien. De huidige bezetting is alweer 
meerdere jaren bij elkaar en is vol-
ledig op elkaar ingespeeld. Flame is 
voor elke gelegenheid geschikt, van 
bruiloft tot bedrijfsfeest, feesttent en 
paasvuur! De muzikanten beheersen 

hun instrumenten en maken gebruik 
van meerstemmige zang. Er valt ge-
noeg te genieten dus, kom daarom 
naar de feesttent aan de Koperdijk op 
eerste paasdag! De aanrijroute is via 
de Vorstersweg. Let op de bewegwij-
zering in verband met het parkeren. 
Uiteraard is er een snackvoorziening 
aanwezig. Na het paasvuur zit het er 
voor de OVK nog niet op. Een week 
later is het Koningsdag en ook daar-
voor heeft de OVK weer een dag boor-
devol mooie activiteiten op touw ge-
zet. Volg de publicaties in deze krant 
of kijk op de site van de OVK: www.
ovk-klarenbeek.nl

Kleurige paasoptocht

KLARENBEEK.- Donderdag 10 
april vertrokken om 11.00 uur de 
kinderen van de Openbare basis-
school de Dalk en de kinderen van 
Kinderopvang Klarenbeek voor 
een paasoptocht door het dorp. 
De kinderen van de Dalk met een 
vrolijk versierde Palmpaasstok 
met in de top een over heerlijk 
broodhaantje. De kinderen van de 
Kinderopvang Klarenbeek waren 
mooi geschminkt als paashaasjes 
compleet met paasmuts. Het zag 
er ontzettend gezellig uit en onder-

weg zongen de kinderen hele mooi 
paasliedjes. Op meerdere plaatsen 
werden de kinderen getrakteerd op 
paaseitjes en een zakje snoep door 
opa/oma’s, toeschouwers en be-
langstellende moeders van school. 
Dit vonden de kinderen erg leuk en 
lekker. Voor sommige kinderen was 
het een aardige wandeling, vandaar 
dat halverwege de route even een 
rust- en drinkmoment werd gehou-
den. Alle kinderen en begeleiding 
spreken van een hele geslaagde op-
tocht door Klarenbeek. 

Paasoptocht.

Vrouwen van Nu op reis
WELSUM.- Donderdag 17 april is de heer Terpstra uit Emst bij de Vrouwen 
van Nu, afdeling Welsum te gast. Hij neemt de vrouwen met zijn dia’s en 
verhalen mee op reis door Nepal en Tibet. Zij kunnen genieten van  de spec-
taculair ruige natuur, de dorpjes en nomadenkampen met zijn bewoners. De 
avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in dorpshuis “de Bongerd”. 
Aanvang om 19.30 uur. Voor inlichtingen kunt U terecht bij Gezien Visch 
tel: (0571) 29 18 66. Rommelmarkt 

Empe wederom 
groot succes
EMPE.- Afgelopen zaterdag werd er 
voor de 11e keer een rommelmarkt 
georganiseerd door de evenemen-
tencommissie van de Oortveldrui-
ters. Nieuw hierin was dat er ook 
een kofferbak verkoop gehouden 
werd, waar particulieren hun spul-
letjes konden verkopen.  Om 10.00 
uur gingen de deuren open. Vele 
honderden bezoekers kwamen naar 
Empe, waar het gezellig toeven was 
onder het genot van vrolijke muziek 
en een aangename ambiance. Voor 
de vrijwilligers van de Oortveldrui-
ters weer een geweldige prestatie ten 
behoeve van de clubkas.

Koolzaad volop in bloei
DE WORP.- Op een aantal plaatsen 
in de gemeente Voorst staan een aan-
tal velden vol koolzaad. Met name 
als de zon erop schijnt in combina-
tie met een fraai wolkendek geeft het 
een prachtig beeld. Op de foto een 
koolzaadveld aan de Lage Steenweg, 
tussen Terwolde en de Worp. Uit het 
zaad van deze plant wordt koolzaad-
olie gewonnen die vele toepassingen 
heeft. Van koolzaadolie kan onder 
andere biodiesel worden gemaakt. 
Daarnaast kan het ook in pure vorm 
of vermengd met dieselolie in die-
selmotoren gebruikt worden. De 
vezels die na persing overblijven 
zijn rijk aan onverzadigde vetzuren, 
eiwitten, vitaminen en mineralen en 
zijn gewild als krachtvoer voor het 
vee. 

Op een aantal plaatsen in onze 
gemeente staat koolzaad momen-

teel volop in bloei.

In het artikel ‘Wind zoekt Molens’ 
roept Energierijk Voorst terecht op 
tot het uitbreiden van de helaas tot 
op heden nog maar zeer bescheiden 
hoeveelheid op duurzame wijze op-
gewekte energie. Graag ondersteun 
ik deze oproep, zij het niet zo zeer 
omdat de voorraden kolen en gas op 
korte termijn opraken, maar omdat 
het niet juist is voortdurend meer 
CO2 in de atmosfeer te brengen.
Energierijk Voorst onderzoekt de mo-
gelijkheden om windturbines binnen 
de gemeente te plaatsen. Dit hoewel 

Energierijk Voorst zelf aangeeft dat bij 
het zoeken naar gunstige locaties ge-
zocht met worden naar plaatsen met 
veel wind. Daarvoor geeft een wind-
atlas, zoals Energierijk Voorst aangeeft 
goede informatie. Uit die atlas blijkt 
dat in de omgeving van Voorst de ge-
middelde windsnelheid minder dan 
de helft is in vergelijk met plaatsen 
aan de Noordzee kust. Een windtur-
bine geplaatst aan de kust levert dan 
ook zeker vier maal zoveel stroom als 
eenzelfde windturbine geplaatst in 
Voorst. Dit betekent dus dat bij een 

vergelijkbare investering ook een 
viervoudige besparing op de CO2 
uitstoot wordt bereikt. Wanneer het 
streven werkelijk is de invloed van 
CO2 zo veel mogelijk te beperken, 
dan lijkt de gemeente Voorst niet een 
aantrekkelijke locatie voor windtur-
bines. Uitbreiding van het aantal PV-
zonnepanelen voor electriciteit pro-
ductie en zonneboilers voor warmte 
winning lijkt, hoewel de bijdrage 
aan onze enorme energiebehoefte 
beperkt blijft, een meer realistische 
optie.

Peter Vinkhuyzen
Oude Binnenweg 32, Twello.

Knappe overwinning 
SV Terwolde

Dubbelslag Volleyballers 
KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag is Klarenbeek N6-1 kampioen 
geworden in de hoofdklasse district Apeldoorn. Vooraf deden vier 
ploegen mee voor de titel, Alterno Apeldoorn, Team C1000 Van An-
del-ORMI N6 1, Klarenbeek 1 en Klarenbeek 2. De onderlinge wed-
strijden waren spannend tot het laatste fluitsignaal. Klarenbeek 1 
ging met twee (met 3-0) gewonnen wedstrijden er met de felbegeerde 
titel vandoor. Klarenbeek 2 werd heel knap tweede. Zij versloegen 
de andere directe concurrenten. De trainer/coach Anton Velderman 
was na afloop een tevreden man. Samen met Erwin Broekhuis heeft 
hij beide teams enthousiast getraind. Na de medaille huldiging in 
de sporthal, werden beide teams getrakteerd op snoep, patat en een 
glaasje fris. Dit hadden ze dik en dik verdient. Volgend jaar gaan 
beide teams samen. 

TERWOLDE.- De volgende Voorster 
derby stond op het programma en 
ditmaal kwam Cupa naar sportcom-
plex “De Woldermarck”. De thuis-
club moest wederom een aantal vas-
te krachten missen door blessures 
(Bas en Job) dus moest Dick Roeterd 
weer schuiven met zijn opstelling. 
Zo werd Peter Roeterd de stand in 
voor Job en Sander Otten verving 
Bas Doeve. Beide spelers hebben 
het naar behoren gedaan en konden 
terugkijken op een prima wedstrijd 
in het eerste van Terwolde. De gas-
ten begonnen fanatiek aan de wed-
strijd en wonnen de meeste duels. 
Terwolde was te afwachtend en liep 
achter de feiten aan. Na een licht 
vergrijp in het strafschopgebied 
schreeuwden de spelers van Cupa 
om een strafschop en tot ieders ver-
bazing ging de scheidsrechter hierin 
mee en zo kwam Cupa in de 9e mi-
nuut op een gelukkige voorsprong. 
Kansen waren er nog nauwelijks 
geweest en de wedstrijd kenmerkte 
zich door vele kleine overtredingen. 
De leidsman hanteerde een beetje de 
zaalvoetbalregels zodat de man in 
het zwart relgelmatig de fluit han-
teerde. Tevens was hij erg gul met 
het hanteren van de gele kaart en 

het wedstrijdformulier zal er dan 
ook vol uit gezien hebben. Terwolde 
kwam na een kwartier spelen beter 
in de wedstrijd en kreeg kleine kans-
jes via Jurrien Kamphuis echter zijn 
kopballen gingen allemaal net over 
en naast de goal. Terwolde werd 
sterker maar tot scoren kwamen 
het niet zodat de ruststand 0-1 was. 
Cupa sloeg direct na rust venijnig 
toe want het scoorde in de 46e mi-
nuut 0-2 hoewel hier een handsbal 
aan vooraf ging. De thuisclub bleef 
geloven in een resultaat en bleef ge-
concentreerd spelen. Zo kreeg men 
een vrije trap en Edwin Dommerholt 
speelde de bal goed voor de goal en 
met een gelukje kwam de bal voor 
de voeten van Tjardo Meulenbroek 
en hij scoorde 1-2. Terwolde rook 
bloed en ging verwoed op jacht naar 
de gelijkmaker en deze goal viel in 
de 83e minuut dankzij uitblinker 
Jurrien Kamphuis. In de slotfase 
scoorde Bas Beugels de winnende 
treffer voor Terwolde 3-2. De thuis-
club pakte daarom drie punten waar 
een gelijkspel op zijn plaats was ge-
weest. Al met al een knappe presta-
tie mede omdat het een 0-2 achter-
stand omboog in een gelukkige 3-2 
overwinning. 

Het juichende volleybalteam 
Klarenbeek N6-1 net na de laatst 

gewonnen set.
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GOED & GOEDKOOP
DAT IS MIJN COOP

Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

KIJK VOOR ALLE 
FOLDERAANBIEDINGEN 

OP COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 april t/m zondag 20 april 2014. week 16

*=Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane 
artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, 
babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, 
loten, telefoonkaarten)

1.00

EXTRA VOORDEEL 

bij aankoop van 
€20,-* of meer:

 
RUIM 60% KORTING

Authentieke slagers-
burgers 2x 150 gram

Heineken 
bier  
krat 24 flesjes
à 300 ml
van   13.99
actieprijs 
per liter 1.46

< 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. 4 kratten per klant

0.99
2.19

1.89

''win bij aankoop van een krat Heineken, kaarten 
voor een van de uitzwaaiwedstrijden van Oranje''

Roosvicee 
multivit 
of fruitig 
drankje  
pak 1500 ml
van 1.41/ 1.83
actieprijs 
per liter 0.66

Molen-
brood
wit, tarwe, 
volkoren licht
meergranen, zonne of waldkorn, 
heel brood
van   1.89  / 2.19

10.49
13.99

Duurzaam
Varkensvlees

0.99
1.83

1.41

2.69
5.40

250% 
KORTINGCoop 

varkenshaas  
300 gram
van   5.40  

Alle Bolletje 
brood-
vervangers
beschuit, knäckebröd, 
oerknäck, 
bakkers crackers 
of ontbijtkoek
2 stuks naar keuze
bijv. echte beschuit
van   1.48

    *de prijs per product kan verschillen, 
korting wordt verrekend als 33% 

kassakorting bij aankoop van 3 fl essen

Calvé 
partysauzen  
3 flessen à 250/ 320 ml naar keuze
bijv. pittige knoflooksaus
van   3.33  

    *de prijs per product kan verschillen, 
korting wordt verrekend als 33% 

kassakorting bij aankoop van 3 fl essen

2.22
    *de prijs per product kan verschillen,     *de prijs per product kan verschillen, 

22+1 
GRATIS*

3.33

Coop 
zalmfilet  
250 of 350 gram
bijv. 350 gram
van 7.99  

 *de prijs per product kan 
verschillen, uw korting wordt 

aan de kassa verrekend.    

5.99525% 
KORTING*

7.99

 *de prijs per product kan 
verschillen, uw korting wordt 

25
KORTING

250 gram
van 5.99

voor 4.49

Coop 
asperges
los, 500 gram
van 7.99
actieprijs per kilo 9.98

Coop 
asperges
los, 500 gram
van 7.99
actieprijs per kilo 9.98

4.99
7.99

*per combinatie kan de prijs 
verschillen. u krijgt 25% kassakorting 

bij aankoop van 2 stuks

*per combinatie kan de prijs 
verschillen. u krijgt 25% kassakorting 

bij aankoop van 2 stuks

1.11
1.48

*per combinatie kan de prijs *per combinatie kan de prijs 

12e 
HALVE
PRIJS*

beschuit, knäckebröd, 

 echte beschuit

kassakorting bij aankoop van 3 fl essen

*per combinatie kan de prijs 
verschillen. u krijgt 25% kassakorting 

bij aankoop van 2 stuks

*per combinatie kan de prijs 
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Onderweg naar Morgen Voorst Wereldwijd. 
Deze rubriek is bestemd 
voor kerken, verenigingen, 
politieke partijen, particu-
lieren die iets te melden 
hebben dat de grenzen van 
de gemeente Voorst over-
stijgt of dat betrekking heeft 
op kerkelijke, religieuze en 
spirituele zaken. Ideeën, 
suggesties, bijdragen naar 
info@voorsternieuws.nl of 
palme060@gmail.com

Net belde ik naar mijn tante in het 
hoge noorden die haar verjaardag 
vierde op deze mooie lente dag. Ik 
bewaar nog steeds warme herin-
neringen aan haar uit mijn jeugd 
waarin er bij haar altijd ruimte 
was voor plezier en vrijbuiter 
avonturen. De kamer was gezellig 
vol en na een kleine stilte kwam 
de toevoeging dat de jongste van 
het gezelschap net de 85 gepas-
seerd was. Haar broer, de oudste 
van het bezoek, was in goede 
gezondheid, had 94 op de teller 
staan en deed alles nog steeds 
op de fiets. Alleen bij flinke vorst 
werd het ijzeren ros in de schuur 
gelaten en was het lopen geblazen. 
Het deed me denken aan de heer-
lijke beschrijvingen van Godfried 
Bomans uit kopstukken over “ de 
honderdjarige “. Toen ik vroeg 
hoe het voor haar was, om 89 te 
worden, zei ze: Tja, het is me toch 
wat, we zijn met zijn tweeën be-
gonnen en vanavond zijn we met 
alle kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen met z’n veer-
tigen. Wat is ouder worden toch 
merkwaardig als je zo de geschie-
denis van je hele leven achter je 
ziet. Die zinnen hielden me nog 
een tijdje bezig terwijl ik de tele-
foon al had neergelegd. Het deed 
me denken aan de zin: waar jij nu 
staat, heb ik ook gestaan, waar ik 
nu sta, zul jij ook eens staan. We 
maken een reis door het leven 
die door onze leeftijd steeds ver-
andert, natuurlijk verandert door 
die leeftijd ook veel in de manier 
waarop je leeft. We trekken in die 
reis op met onze familie, vrienden 
en leeftijdgenoten, waarbij er een 
generatie voor ons door het leven 
trekt en we gelukkig ook weer 
gevolgd worden door een andere 
generatie. Ook al wordt die gene-
ratie na ons relatief steeds kleiner 
door de vergrijzing die in Neder-
land en Europa steeds meer zicht-
baar wordt.
Elke generatie heeft zijn eigen his-
torie, voor ons in Europa is er bij-
voorbeeld de generatie die droef 
genoeg twee wereldoorlogen heeft 
meegemaakt. Elke leeftijdsgroep 
heeft zijn verhaal en maakt zijn 
unieke verhaal door de eigen ma-

nier van leven, werken en bestaan. 
Oudere mensen zien op het eind van 
het leven, boezemvrienden, familie 
en kennissen om zich heen wegval-
len en met hun verdwijnen geza-
menlijke ervaringen en herinnerin-
gen uit het leven. Sommige unieke 
gebeurtenissen zijn gefotografeerd 
of gefilmd, soms zijn ze beschreven 
of in de geschiedenis boeken bij-
geschreven, maar uiteindelijk is er 
niemand meer die er aandacht aan 
besteed. Zo is elk leven en elke gene-
ratie een vinger die je door het water 
heen trekt, mooi en waardevol op 
het moment van ervaren tot elke ge-
schiedenis weer verdwijnt in de tijd.
Echt oude mensen hebben ook 
steeds minder verbinding met het 
maatschappelijke leven, natuurlijk 
omdat ze niet de energie en vitaliteit 
meer hebben om te werken, maar 
ook juist daardoor minder contact 
en verbinding hebben met jongere 
generaties. Zo leef je steeds meer 
in het verleden als de wereld om je 
heen verandert.
Zo vernieuwt elke leeftijdsgroep 
zich in een andere manier van leven 
en werken en alleen door “met je tijd 
mee te gaan” kun met het ouder wor-
den in levende verbinding blijven 
met de tijdsgeest van dat moment.
Bij het openen van mijn mail kreeg 
ik dit binnen ; Kickstart your start-
up with the 60 Day Challenge, so 
we invite you and all changemakers 

with an idea who need a vali-
dated business model to the free 
sneak preview of the program on 
April 15th: the Crash Course for 
Social Startups.
Samengevat: we gaan veranderen 
met zijn allen!! Dat is steeds de 
uitdaging waarin de generaties 
wezenlijk gezonde tradities en 
gewoontes samen tegen het licht 
te houden hebben, om opnieuw 
werken, wonen, vervoer, cul-
tuur en religie en spiritualiteit 
uit te vinden. De uitdagingen 
waar onze tijd mee worstelt op 
het gebied van global thinking, 
evenwichtige verdeling van de 
welvaart wereldwijd, opwar-
ming van de aarde, daaraan ge-
koppeld ons energie vraagstuk 
met Co2 emissie en hoe we met 
9 miljard mensen op een mens-
waardige manier op deze aarde 
kunnen leven. In alles wat de 
generaties voor ons doorgegeven 
hebben zit kaf en koren, aan de 
jongere leeftijdsgroepen de vraag 
om het koren te behouden en het 
kaf in de wind los te laten. Die 
vraag kan alleen samen met alle 
leeftijden zin en betekenis krij-
gen, niemand uitgezonderd. En 
natuurlijk zijn wij individueel 
de sleutel, de manier waarop wij 
met onszelf om gaan wordt zicht-
baar door ons gedrag in het maat-
schappelijke leven, ons werk en 
ons familie leven. Alleen als wij 
de moed hebben om naar onszelf 
te kijken en los te laten wat niet 
de toets van het gezonde ver-
stand en een betrokken hart kan 
doorstaan kunnen we het ver-
schil maken. Wij zijn de sleutel. 

Freek Dam

Tuintelen weer begonnen
TEUGE.- De moestuin van project 
Tuintelen is een gezellige, maar 
ook bewerkelijke plek, waar kinde-
ren van basisschool De Zaaier elke 
week leren hun eigen groente te te-
len onder begeleiding van een groep 
vrijwilligers. Het Oranje Fonds heeft 
Tuintelen ondersteund met een fi-
nanciële bijdrage voor aanschaf van 
materiaal, gereedschap en zaai- en 
plantgoed. 16 groente- en kruiden-
plantjes in potjes staan gereed om in 
de grond gezet te worden. Maar eerst 
werd getest of men de naamplaatjes 
bij de juiste plantjes kon plaatsen en 
dat viel niet altijd mee. Telkens vijf 
kinderen uit groep zeven zullen de 
tuin bijhouden en verzorgen. Maar 
er wordt ook geoogst, met name voor 
het ‘Samen uit eten’-gebeuren. Van-
daag is er een groepje enthousiaste-
lingen aan het werk, dat eerder nog 
geen plantje in handen heeft gehad. 

Voorbeeldtuintje
Eline, Brian, Luuk, Krissy en Sil 
assisteren de vrijwilligers die be-
zig zijn de grond te frezen en te 
egaliseren om deze saaiklaar en be-
werkbaar te maken. Twee eenzame, 
maar volgroeide asperges steken 
parmantig hun kopje uit het asper-
gebed, vanwege het zachte voor-
jaar eerder dan normaal. “In totaal 
zijn er al vijf stuks geoogst”, zegt 
Eline. Een paar meiden gaan schof-
felen tussen de aardbeienplantjes 
en een andere groep is bezig om 
rabarber te oogsten. Meester Mar-

ten van Straten komt nieuwsgierig 
polshoogte nemen en Jan van den 
Noort, die alles coördineert, legt uit 
dat er in totaal 10 vrijwillige tuinte-
laren zijn, waarvan nu acht actief. 
Men werkt telkens in groepen van 
twee samen met vijf tot zes leerlin-
gen. De onderwijzer vertelt dat de 
meiden en jongens hieraan deelne-
men op de zogenaamde ‘creamid-
dag’. Zo is er een groep voor het 

tuintelen, een groep voor het keu-
kelen en voor techniek en zijn er 
twee groepen aan het handwerken. 
Vanaf september zal een vrijwilli-
ger samen met een groep kinderen 
gaan decoreren. Wat in de winter 
– als de moestuin in diepe slaap is 
– in de timmergroep werd vervaar-
digd wordt dan gedecoreerd. Het 
gaat om lectuurmanden, kastjes en 
vogelhuisjes. 

Meester Marten van Straten komt polshoogte nemen. 

Met de buurtsportcoach op pad
TWELLO.-  De Gemeente Voorst ontving in 2012 subsidie van de over-
heid met het doel diverse buurtsportcoachen in te gaan zetten om uit-
voering te geven aan de actiepunten vanuit de sportnota. De overheid 
vindt het belangrijk dat mensen meer gaan bewegen. Actiever leven kan 
leiden tot langer durende vitaliteit en hoeft er om deze reden minder 
snel een beroep gedaan te worden op zorg. 

Op diverse plekken in Twello is de 
buurtsportcoach ingezet, zoals in 
het zwembad, bij Mens en Welzijn 
(doelgroep 55+), Sportvereniging 
Twello en SV Voorwaarts. Ook de 
dorpscontactpersonen zijn deels als 
buurtsportcoach actief. “Het is nu 
zaak de buurtsportcoach in de pic-
ture te zetten om de burger ermee 
kennis te laten maken” zegt buurt-
sportcoach Jan Mulder. 

Paralympisch topsporter 
Buurtsportcoach Jan Mulder is in 
1990 via zijn werk bij de belasting-
dienst in Apeldoorn bij de gemeente 
Voorst gaan werken. Door zijn visu-
ele handicap kwam hij niet in aan-
merking voor de normale topsport, 
maar wel voor de paralympische 
topsport. In 1992 deed hij voor het 
eerst mee aan de Paralympics in 
Barcelona als tandemwielrenner. De 
enige tak van sport waar ook mensen 
zonder handicap aan mee kunnen 
doen als medesporter. De Spelen in 
Atlanta in 1996, 2000 in Sidney en 
2004 in Athene volgden. Uit Barce-
lona, Atlanta en Sidney bracht hij 
goud en zilver mee naar huis. Na 
een zilveren medaille in Athene 
kopte de krant: ‘Te oud voor goud’. 
“Ik was toen ook de enige 35plusser 
op het podium en het klopte wel een 
beetje”, lacht Jan,”en de competitie 
met jongeren werd er ook niet mak-
kelijker op. En omdat ik een win-
naarstype ben, heb ik me terugge-
trokken uit de wedstrijdsport, maar 
ben nooit gestopt met sporten.”

Focus op bepaalde doelgroep
De focus van de buurtsportcoach is 
gericht op een bepaalde doelgroep. 
Daarnaast biedt de coach activitei-
ten in bredere zin aan voor anderen. 
Zo is de buurtsportcoach van het 
zwembad momenteel bezig in con-
tact te treden met alle basisscholen 
om de jeugd weer in het zwembad 
te krijgen en ze te enthousiasmeren 
voor de zogenaamde ‘natte gymles-
sen’. Diverse scholen zullen hier 
vanaf september aan meedoen. De 
focus van Jan Mulder ligt bij mensen 
met een beperking. Vanuit eigen er-
varingsdeskundigheid weet hij dat 
het lastig is een sport te vinden die 
men, ondanks een beperking, kan 
beoefenen, want de mogelijkheden 
zijn begrensd. “Het is leuk, een si-
tuatie te creëren waardoor de be-
perking verdwijnt. Dat kan bij voor-
beeld op de tandem. Daar kan men 
zelfs de strijd aangaan met valide 
sporters.” Jan zoekt graag naar aan-
passingen voor mensen, zodat het 
makkelijk wordt een bepaalde sport 
te beoefenen, rekening houdend met 
hun eigen keuzes en voorkeuren. 

Mensen met een beperking
Sportcoaches organiseren ook spor-
ten voor mensen met een beperking. 
Op vrijdag 16 mei wordt bij voor-
beeld zo’n dag georganiseerd met de 
bedoeling, mensen kennis te laten 
maken met 10 verschillende sport-
takken. Niemand wordt uitgesloten, 
ook mensen met een verstandelijke 
beperking zijn welkom. Jan Mulder 
richt zich daarnaast op activiteiten 
voor de bovenbouw op basisscholen 
en onderbouw in het voortgezet on-
derwijs, met het doel kinderen met 
fietssport in aanraking te brengen. 
Daarbij ondervindt hij veel steun 
Van Rabobank Gemeente Voorst, 
die een budget beschikbaar heeft ge-
steld om de fietssport te stimuleren, 
wat ook continuïteit in het aanbod 
geeft. Hij organiseert in april bij zes 
basisscholen een BMX Clinic. Voor 
de BMX Clinic op 28 april nabij 
Sporthal Jachtlust, en de Rabobank 
Mountainbike Kidsdag op 29 april 
op Bussloo, kan iedereen zich in-
schrijven. 

Aanmelden op website
Op www.actiefvoorst.nl zullen alle 
buurtsportcoaches hun aanbod 
plaatsen. Blijkt dat een succes, dan 
wil men ook sportverenigingen uit-
nodigen hun aanbod of culturele 
activiteiten daar onder te brengen. 
Via dit platvorm kan men zich ook 
in schrijven. Daarvoor moet voor elk 
kind eenmalig een account aange-
maakt worden. Jan Mulder raakt niet 
uitgepraat over alle activiteiten en 
vertelt dat hij als deeltaak ook con-
tactpersoon is voor het Jeugdsport-
fonds. “Kinderen die niet zo ge-
makkelijk aan het sporten komen 
vanwege de kosten, kunnen een be-
roep doen op dit fonds”, benadrukt 
Jan Mulder en hoopt dat er wordt 
gereageerd. De folders liggen bij het 
gemeentehuis en bij Centrum Jeugd 
en Gezin in het Kulturhus. Aanvul-
lend laat hij weten dat de gemeente 
Voorst een JOGG-gemeente wordt 
(Jongeren op gezond gewicht). Het 
probleem van overgewicht wil men 
op een positieve manier oppakken 
en onder andere het gezonde aan-
bod aan voedsel onder de aandacht 
brengen. Overgewicht bij kinderen 
ligt in Voorst iets hoger dan het lan-
delijke gemiddelde. Taak om dit af 
te vlakken en naar beneden te krij-
gen. “Niets doen is geen optie, want 
stilstand is achteruitgang”, zegt de 
sportcoach, “en we moeten onze 
krachten bundelen om de jeugd en 
andere doelgroepen in beweging te 
krijgen. Jan eindigt lachend met de 
zin: “Mijn voorbeeld een vitale 91ja-
rige bewoner van Twello, die vijf 
keer per week zwemt.”. 

 Jan Mulder (l) bij De Kleine Wereld, waar voor de kinde-
ren een fietsparcours is uitgezet.

mailto:palme060@gmail.com
http://impacthubamsterdam.createsend1.com/t/r-l-xclijy-trituyiudy-c/


Twello Centrum
het winkelhart van de Stedendriehoek

Veel Paasvoordeel bij de 

Twello Centrum Ondernemers

Goede vrijdag 18 april zijn de winkels open tot 18.00 uur 

en de supermarkten tot 19.00 uur.

Profi teer van de acties 
en aanbiedingen van 
de verschillende 
Twello Centrum ondernemers

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

www.pijnappel.infoij

COMFORTABEL 
wonen en slapen

pvc vloeren • tapijten • raambekleding 

meubelen • relax fauteuils

linnenkasten • bedden & boxsprings 

buiten zonwering • horren

Twello 2e Paasdag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

Paasproeverij in molen 
“De Ooievaar”
TERWOLDE.- Op zaterdag 19 april van 09.00 tot 16.00 uur wordt het heel 
gezellig in molen “De Ooievaar”. Na het succes van vorig jaar, is er wederom 
een heerlijke paasproeverij. Je kan de hele dag de lekkerste broodjes, taart-
jes en cakejes proeven in het gezellige molenwinkeltje, allemaal vers in de 
molen gebakken, van eigen meel. Naast het inmiddels befaamde speltbrood 
en desembrood, wat voor uw ogen gebakken wordt,  wordt er ook vers paas-
brood gebakken. Natuurlijk geen stol met amandelspijs, maar een bijzonder 
feestelijk brood boordevol abrikozen, sinaasappel en hazelnoten. 

Opbrengst oud ijzeractie voor 
Jeugdclub Klarenbeek 
KLARENBEEK.- Bij de familie Brug-
man aan de Polveensweg staat al ja-
ren een container voor oud ijzer. De 
opbrengst hiervan wordt geschon-
ken aan vele goede doeleinden. De 
opbrengst van de huidige contai-
ner is bestemd voor de Jeugdclub 
Klarenbeek. Jeugdclub Klarenbeek 
organiseert activiteiten voor alle 
jeugd van Klarenbeek van groep 
acht tot en met vijftien jaar. Op dit 
moment organiseert zij haar avon-
den in de achterzaal van de kantine 
van de Sportclub Klarenbeek. Zodra 
de bouw van het Multi Functionele 
Centrum gereed is, zal de jeugdclub 
in een speciaal ingerichte ruimte 
haar avonden organiseren. Hiervoor 
is uiteraard geld nodig en de jeugd-
club is dan ook erg blij met deze fi-
nanciële bijdrage. Mede namens alle 
jeugd van Klarenbeek wil de jeugd-
club hierbij iedereen bedanken die 
hieraan heeft bijgedragen. Lever al 

Opbrengst oud ijzeractie voor Jeugdclub Klarenbeek .

uw oud ijzer weer in want de vol-
gende opbrengst is bestemd voor 

een bijdrage van de inrichting van 
het Multi functionele Centrum.    

Palmpaas optocht 
Daniël de Brouwerschool

WILP.- Zoals elk jaar heeft de Daniel de Brouwerschool, school voor Speciaal 
en Voortgezet Speciaal onderwijs, op donderdag 10 april haar jaarlijkse palm-
paas optocht gehouden. In de ochtend werden de palmpaasstokken in elkaar 
gezet. Bij deze activiteit hielpen de oudere ervaren leerlingen uit het VSO de 
jongere kinderen. De broodhaantjes werden door de school aangeboden. De 
verdere versieringen maakten de kinderen zelf of namen ze mee van huis. Om 
13.00 uur vond de traditionele palmpaas optocht plaats, die zo’n drie kwar-
tier in beslag nam. Vooraan de stoet met gezellig versierde palmpaasstokken 
en vrolijk zingende leerlingen liep muziek meester Henk, met zijn djembe. Al 
met al een bijzonder gezellige palmpaasviering van de school.  

Palmpaas optocht bij de Daniel de Brouwerschool.

`Politie inval` op Wilpsedijkschool
WILP.- De schrik zat er goed in bij de leerlingen van 
de Wilpsedijkschool vorige week dinsdagmiddag. 
Een politiebus kwam met sirene en zwaailichten 
het schoolplein op. Gelukkig kwam de politie niet 
om iemand te arresteren maar juist om uitleg te ge-
ven over het werken bij de politie. Wijkagent Frans 
van Dijk bezocht de leerlingen van groep 1 t/m 5. 
Brigadier van Dijk had een koppelriem om en daar-
aan hingen allerlei belangrijke gebruiksvoorwer-
pen, zoals handboeien, wapenstok, pepperspray en 
een portofoon. De kinderen hadden allemaal vragen 
voor de wijkagent. Uiteraard mocht iedereen om de 
beurt plaatsnemen in de politiebus. Het was een 
zeer leuke middag waarin kinderen leerden dat de 
politie er is om mensen te helpen. Maar ook, als dat 
nodig is, tegen mensen optreedt  die zich niet aan 
de regels houden.

Leerlingen mochten om de beurt 
plaatsnemen in de politiebus.

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

BADMODE 2014
DE GROOTSTE COLLECTIE BADMODE

óók in de cupmaten t/m F

Tweka - Cyell - Beachlife - WOW - O’Neill - Protest - Brunotti - Adidas
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127x180mm h - Full Colour - week 16

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 26 april 2014. 

Expert Twello
Van Ghentstraat 4
(0571) 271346

 399.- 

239.- 

KOFFIE VOLAUTOMAAT HD8750/11.
• Van koffi eboon tot koffi e met één druk op de knop
• Uw koffi ehoeveelheid en -sterkte opslaan
• Heerlijk melkschuim met de klassieke melkopschuimer
• Eenvoudig in gebruik en makkelijk te reinigen

PRIJS-
KNALLER!

®

voor 17:00 besteld
morgen in huis

gratis ophalen 
in onze winkels

StationSStraat 7
7391 EG twEllo

tEl : 0571 - 870001

MaanDaG
13:30 - 18:00

DinSDaG
09:00 - 18:00

woEnSDaG
09:00 - 18:00

DonDErDaG 
09:00 - 18:00

VriJDaG
09:00 - 21:00

ZatErDaG
09:00 - 17:00

ZonDaG
GESlotEn

www.homepart.nl

tip!
Vogels muur- en wandsteunen.

!

10%
k o r t i n g

alle merken 
stofzuigerzakken
10% korting op alle stofzuigerzakken, 
inclusief origineel!

Geldig t/m 23 april

Paasgroet aan 80-Plussers
KLARENBEEK.- Ook dit jaar gaan 
de leden van de Werkgroep Caritas 
in Klarenbeek de 80-Plussers verras-
sen met een plantenbakje, de Lente/
Paasgroet. De leerlingen van Basis-
school de Kopermolen zijn hiervoor 
ook druk aan het werk geweest. Zij 
hebben een tekening of plakwerkje 
gemaakt en dit wordt bij het planten-
bakje gevoegd. De kinderen hebben 
hun naam en adres op hun werkje 
geschreven, zodat de ontvangende 
80-plusser een reactie kan sturen.
Op school vertellen de kinderen dat 
ze een kaartje of iets dergelijks van 
een 80-plusser hebben ontvangen. 
Op deze manier wordt er in Klaren-
beek een verbinding gelegd tussen 
oud en jong.
Dit jaar is de Lente/Paasgroet wel 
heel speciaal, want mevrouw Mul-
der die inmiddels 101 jaar is, krijgt 
een groet van haar achterkleindoch-
ters, Ilse uit groep 6 en Manon uit 
groep 5. De 101-jarige mevrouw Mulder krijgt ontvangt de groet.

Leerlingen St. Martinusschool Wandelen voor water 
BUSSLOO.- Om te ervaren hoe het 
voelt om een afstand te wandelen 
met een waterzak van 6 kilo op de 
rug, hebben leerlingen van de St. 
Martinusschool Bussloo dit vorige 
week gedaan. Behalve een ervaring 
rijker bracht de actie ook een mooi 
bedrag van € 783,50 op  voor een pro-
ject in Ethiopie. De leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 hebben deden mee 
aan de actie: Wandelen voor wa-
ter. Ook stonden ze stil bij het feit 
dat dit voor kinderen in ontwikke-
lingslanden dagelijkse kost is.  De 
opbrengst van wandelen voor water 
gaat onder meer naar een project in 
Ethiopie, om gebieden daar toegang 
te geven tot schoon drinkwater en 
goede sanitaire voorzieningen. Bij-
na 1  miljard mensen op de wereld 
heeft  geen veilig drinkwater en bij-
na 2 miljard mensen geen goede wc. De leerlingen van de St. Martinusschool die mee deden aan de actie.

Puur koken met 
Jantien Blanken
TEUGE.- Het receptenboekje van grootmoeder zag er anders uit dan nu. 
Zij hield van puur natuur en oogstte niet zelden uit eigen moestuin, vol 
met groenten en kruiden die de seizoenen brachten. Geen mixen, potjes 
en zakjes maar er kwam op tafel wat de natuur op dát moment te bie-
den had. Gewoon gezond en lekker. 

De braadsleeën met gezond bereide kip-
pen gaan zo de oven in. 

Dus wie de hypermoderne re-
cepten zat was en eens wilde 
genieten van ouderwetse kost, 
die kon tijdens de eerste sessie 
van de kookcursus met Jantien 
Blanken aan de slag. Zij haalde 
samen met de cursisten groot-
moeders kookgeheimen terug 
in de keuken van dorpshuis Op 
den Toega. De grote braadsleeën 
werden gevuld met halve kip-
pen en met een overheerlijke 
kruidenvulling, tijm en honing 
in de oven geschoven, waarbij 
de knoflookluchten en citroen-
geuren rijkelijk vrij kwamen. 
Heerlijke gevulde tomaten zijn 
ware vitaminebommetjes en de-
den denken aan de zomer en de 
Provénce. 
Jantien is verpleegkundige, 
maar werkt vanwege rugklach-
ten nu als coach in de psychi-
atrie. Daarnaast volgde ze een 
tijdje geleden een opleiding als 
voedingsdeskundige. Nadat ze 
een ‘afval-clubje’ in Twello had be-
geleid, werd ze met het oog op ge-
zonde voeding door Marianne Wieg-
gers benaderd. “Ook kinderen moet 
van jongs af aan geleerd worden dat 
gezonde en natuurlijke voeding van 
groot belang is voor de verdere ont-
wikkeling”, vindt Marianne, den-
kend aan de moestuin van de leer-
lingen van de Zaaier. Jantien kwam 
als geroepen. De voedingsdeskundi-
ge houdt van basic zonder al te veel 
toevoegingen. ‘Vers’ is het geheim, 
met weinig zout en veel verse krui-
den uit eigen pot of tuin.”Koop een 
plantje en zet het in de grond”, lacht 
ze,” en ruik eens aan een tomaat 

uit de kas en vergelijk dan met één 
die gegroeid is in het volle zonlicht 
buiten”. “Bovendien krijgen we on-
gemerkt via allerlei voeding te veel 
zout en suiker binnen”, waarschuwt 
Jantien, “stilstaan bij gezonde ingre-
diënten is dus van levensbelang.“ 
Wie er de volgende keer mee wil 
koken in een ‘gezonde’ keuken die 
is welkom. Beide dames roepen 
volmondig: “Mensen met een be-
perking zijn meer dan welkom! Wij 
willen dolgraag dat zij ook meedoen 
en zich opgeven!” Geef je op voor 
deze ‘verantwoorde’ kooklessen via 
(055) 323 18 18 of 06-12684919 of 
m.g.wieggers@hetnet.nl.
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Oprichting woonzorgcoöperatie Voorst en omgeving
Belangrijke stappen in voortbestaan de Benring
VOORST.- Met de ondertekening van 
een intentieverklaring zijn maandag 
belangrijke stappen gezet in het voort-
bestaan van de Benring in Voorst. 
Zorgaanbieders Trimenzo en ’s Heeren 
Loo zijn met woningcorporatie Habion 
gekomen tot een concept waarbinnen 
ouderen, mensen met een verstande-
lijke beperking en jongeren met elkaar 
samenwonen en -leven. Ter ondersteu-
ning van de plannen heeft vanuit de lo-
kale gemeenschap een vierde partij zich 
aangesloten bij het samenwerkingsver-
band: de Woonzorgcoöperatie Voorst 
en omgeving. De vier partijen streven 
ernaar dat ouderen en mensen met een 
verstandelijke beperking gewoon in de 
Benring kunnen blijven wonen, onge-
acht de vraag of ze zorg nodig hebben. 
Belangrijke voorwaarden die de par-
tijen hebben gesteld aan wonen in de 
Benring zijn zorg op maat, veiligheid, 
betaalbaarheid en leefbaarheid. 

Woonzorgcoöperatie Voorst en 
omgeving 
Verbindende schakel tussen de betrok-
ken partijen is de nieuwe woonzorg-
coöperatie. De woonzorgcoöperatie 
krijgt een rol bij de woningtoewijzing, 
de keuze voor de zorg, het organiseren 
van activiteiten in de Benring, de orga-
nisatie van de dagbesteding. Kortom, 
allerlei zaken die het naast het wonen 
aantrekkelijk maken om in de Benring 
te wonen of er een bezoek te brengen. 
Naast de woonzorgcoöperatie is in het 
nieuwe concept een belangrijke rol 
weggelegd voor de vrijwilligers die 
ook nu al actief zijn in de Benring. De 
verwachting is dat er in de toekomst 
een groot beroep op hen zal worden 

gedaan. De woonzorgcoöperatie heeft 
daarom samen met Trimenzo alle 
vrijwilligers uitgenodigd voor een bij-
eenkomst om de plannen met hen te 
bespreken.   

Nieuw
Zoals het er nu naar uitziet, komen de 
bestaande aanleunwoningen beschik-
baar voor de jongeren uit Voorst. Zij 
gaan diensten leveren aan de bewo-
ners van het verzorgingshuis. In de al-
gemene ruimten van het verzorgings-
huis komt ruimte voor dagbesteding 
en plaatselijke verenigingen. Er wordt 
gezocht naar een sociaal ondernemer 
om mede te zorgen voor reuring. De 
bedoeling is ook om een zorghotel 
met zes kamers in de Benring te ves-
tigen. En er is ruimte voor een nieuw 
concept: ‘Kom logeren’. Binnen dit 
concept kunnen mensen vanuit an-
dere zorghuizen in de Benring komen 
logeren en proefwonen. Mogelijk dat 

de Benring in de toekomst ook plaats 
gaat bieden aan jongeren van de Beele. 
De plannen worden nog verder uitge-
werkt en binnen de betrokken orga-
nisaties getoetst op haalbaarheid. De 
huidige bewoners kunnen gewoon 
blijven wonen in de Benring. In de 
komende tijd wordt toegewerkt naar 
een situatie van scheiden van wonen 
en zorg. Hierbij kunnen nieuwe be-
woners een appartement huren in het 
gebouw waar zij zorg van Trimenzo 
ontvangen via thuiszorg. 

Verbouwing
Om de Benring aan te passen aan de 
nieuwe situatie en aan moderne woon-
eisen, vindt de komende jaren een ge-
faseerde verbouwing plaats. Sommige 
kamers worden samengevoegd en een 
aantal badkamers wordt vergroot. De 
aanleunwoningen worden gemoder-
niseerd en verbouwd samen met de 
jongeren die er gaan wonen. 

De Wiekslag zamelt flessen in voor Oeganda
VOORST.- Op 8 april gaven Wesley Vunderink en Siem van Maanen een interessante presentatie aan de leerlingen 
van groep 5 t/m 8. De twee oud-leerlingen vertelden over het project Connect2Uganda. Zij zullen in oktober  vanuit 
AOC Twello dit najaar naar Oeganda gaan om een bezoek te brengen aan een aantal Oegandese scholen om daar pro-
jecten met betrekking tot sport en landbouw te organiseren. Om te zorgen dat er ook materialen aangeschaft kunnen 
worden voor de diverse projecten zamelden de kinderen van De Wiekslag flessen in. Binnen een aantal dagen was 
er al een hele verzameling! Siem en Wesley zullen na hun reis opnieuw een presentatie geven aan de leerlingen om 
te vertellen wat zij allemaal ervaren en bereikt hebben.

Paasmiddag Zonnebloem 
KLARENBEEK.- Afgelopen vrijdagmiddag 11 april heeft De Zonnebloem, 
afdeling Klarenbeek haar traditionele paasmiddag gehouden in de kantine 
van de sportclub. De zaal was goed gevuld. Er waren ruim 70 gasten aanwe-
zig. Na ontvangst werd de middag geopend door Ans Schulten. Ans heette 
iedereen hartelijk welkom, met een bijzonder woord van welkom voor Ka-
rin Dassel van het Provinciale bestuur en Ben Hurenkamp van het Regio 
bestuur.  Daarna las ze een gedicht voor over ‘De Zunne’.

Jubilarissen
De jubilerende dames Gerda Spieker, 
Mieke Hurenkamp en Annie van ’t 
Erve werden naar voren geroepen. 
Zij zijn tien jaar vrijwilligster bij De 
Zonnebloem en werden daarvoor 
toegesproken door Ben Hurenkamp, 
die hen bedankte voor de inzet in 
de afgelopen jaren. De dames kregen 
hiervoor de zilverenspeld uitgereikt 
en een oorkonde. Van de afdeling 
Klarenbeek kreeg zij als dank ook 
één prachtige bos bloemen. Ans Hul-
leman werd ook gehuldigd. Zij is al 
25 jaar vrijwilligster van de afdeling 
Klarenbeek en werd toegesproken 
door provinciaal bestuurslid Karin 
Dassel, die haar bedankte voor haar 
inzet voor De Zonnebloem, terwijl 
ze verder ook lang niet stilzit om-
dat fietsen, wandelen, zwemmen, 
koersbal en kaarten ook nog tot haar 
bezigheden horen. Ans kreeg de gou-
den speld uitgereikt, alsmede een 
maquette en oorkonde. Ook hierbij 
hoorde een prachtig bos bloemen van 

de afdeling Klarenbeek. Ook waren 
er bloemen voor Ada Vredegoor, Ger-
da Kremer en Riet Barkel voor het al 
jaren verzorgen van de paasmiddag. 
Zij hebben het stokje overgedragen 
aan Leida Boerkamp en Dinie Smel-
tink. Daarnaast was er tevens een 
bloemetje voor Marietje Kleverwal, 
die intussen naar Apeldoorn is ver-
huisd, maar nog werd bedankt voor 
haar inzet voor De Zonnebloem. Jan 
Bark presenteerde een PowerPoint 
presentatie en gaf uitgebreide uitleg 
aan de hand van de afbeeldingen die 
hij liet bewonderen over het over het 
ontstaan van Pasen en alle bijbeho-
rende rituelen. Het was een boeien-
de middag met tussen door tijd voor 
een hapje en drankje, en zeker niet 
te vergeten de tijd voor een praatje. 
De middag werd afgesloten met een 
broodmaaltijd met voor iedereen een 
EI, die weer gekookt waren door Do-
rie Breden. Mede door de inzet van 
alle vrijwilligsters was het weer een 
geslaagde middag.

Vlnr: De trotse jubilarissen Ans Hulleman (25 jaar lid) en daarnaast de jubila-
rissen die tien jaar actief zijn van De Zonnebloem, afdeling Klarenbeek.

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
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Hurricane junior

•  EVA voetbed ondersteunt de voet en zorgt 
voor de hele dag comfort

•  perfecte pasvorm door verschillende ver-
stelpunten

•  leverbaar in maat 27 t/m 35

54.99
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van 3799 voor

2750
2 paar voor

9999
van 14999 voor

Wandelsokken TK5

•  anatomisch gevormd
•  voor wandelschoenen klasse  A
•  merino wol voor optimaal draagcomfort

17.99

Jacket Refuge

•  waterdicht
• afritsbare capuchon
• gevoerd met mesh
• winddichte rits
• naden getaped
• aantrekkoord aan zoom

OP ALLE BLAZERS, KOLBERTS 
EN LEATHERLOOK JASJES

BROEKEN: HELENA HART, 
POOOLS, NEW STAR, MAC, 

DOUBLE FACE

PAASAANBIEDING

Aanbieding geldig vanaf woensdag 16 t/m zaterdag 20 april

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello
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Boh Foi Toch en DJ Rob Wibbelink in 
Welsum tijdens Koningsnacht

De Vereniging voor Volksverma-
ken Welsum pakt groots uit tijdens 
Koningsnacht. Op Vrijdag 25 april 
treedt ‘Boh Foi Toch’ in samenwer-
king met DJ Rob Wibbelink op in 
dorpshuis “de Bongerd” in Welsum.
‘Boh Foi Toch’ heeft vorig jaar een 
spectaculair optreden voor een 
groot publiek verzorgd en op veler 
verzoek zijn zij opnieuw vastgelegd 
voor een optreden in 2014. ‘Boh Foi 
Toch’ speelt dampende en stam-
pende feestmuziek in Achterhoeks 

dialect, inhaakwalsen, melancho-
lische nummers, up tempo rock en 
country-achtig werk. ‘Boh Foi Toch’ 
betekent: tjongejonge, het is me wat. 
En dat ís ‘t ook! Laat u verrassen 
en kom naar deze gezellige avond. 
Naast optredens van ‘Boh Foi Toch’ 
zal DJ Rob Wibbelink er een spekta-
kel van maken. 

Kaarten kunnen worden gereser-
veerd via de website www.welsume-
vent.nl en kosten EUR 12,50 in de 
voorverkoop en EUR 15,00 aan de 
zaal. De zaal is 19.30 uur open. Spe-
ciaal voor de jeugd is er een jeugd-
tarief: kaarten voor de jeugd tot 18 
jaar zijn tijdens de voorverkoop ver-
krijgbaar voor EUR 5,= in Dorpshuis 
‘de Bongerd’, Kerklaan 22, 8196 KW 
Welsum.
Reserveer uw kaarten op tijd want 
vol is vol.

Tevens zijn in de regio een 
aantal voorverkoopadressen:
Dorpshuis “de Bongerd”, Kerklaan 
22, 8196 KW Welsum

Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, 
7391 EK Twello
CIGO de Haan Epe, Sternpassage 3, 
8161 HP Epe
Rijwielzaak Van de Put, Hagestraat 
8-10, 8181 EB Heerde

Informatieavond ‘Andere schooltijden’ 
geeft nieuwe inzichten
TWELLO.- Circa 140 ouders, verzorgers en leraren waren woensdag 9 april 
aanwezig bij de informatieavond over andere schooltijden. Willen we de 
huidige schooltijden handhaven en wat zijn de voor- en nadelen van andere 
schooltijden? De avond leverde veel nieuwe inzichten op.

Ronald de Bie, ervaringsdeskundige 
op het gebied van andere schooltij-
den, was uitgenodigd door basis-
scholen De Wingerd, de Oase en Ten 
Holtes Erve om de aanwezigen mee 
te nemen in de wereld van andere 
schooltijden. Hij gaf duidelijk aan 
dat het een avond was om informa-
tie in te winnen en daarna zelf te 
bepalen wat men ervan vindt. Want, 
voor iedereen en voor elke situatie is 
dat anders. Ouders met kinderen in 
de bovenbouw kijken er anders naar 
dan die met kinderen in de onder-
bouw. En hoe tevreden je bent met 
hoe je nu alles georganiseerd hebt, 
speelt ook een grote rol.

Kwaliteit lesgeven staat boven-
aan
Het huidige schoolsysteem is meer 
dan 100 jaar oud. Prima dus om dat 
eens onder de loep te nemen en te 
kijken of het nog voldoet. De Bie 
gaf aan dat alleen het kijken naar 
de mogelijkheden al verhelderend 
kan werken en voor verandering kan 
zorgen. Dat hoeft niet perse een aan-
passing in schooltijden te zijn, maar 
kan ook gaan om andere wijzigingen 
zoals de organisatie van de tussen- 
of buitenschoolse opvang. Het gaat 
erom dat de kwaliteit van het lesge-
ven gewaarborgd is, ongeacht welke 
schooltijden je aanhoudt.

Handig als mijn kinderen 
tegelijk uit school komen
Tot nu toe zijn er geen resultaten be-
kend of andere schooltijden, zoals 
het continurooster, vijf gelijke dagen 
model of het integrale kindcentrum, 
bijdragen aan de leerprestaties van 
kinderen. Wel is bekend dat hoe 
meer uren kinderen naar school 
gaan, hoe sneller ze vooruitgaan. 

Een open deur zou je zeggen, maar 
voor de onderbouw in het vijf gelijke 
dagen model bijvoorbeeld wel dege-
lijk van belang. Bij de traditionele 
schooltijden gaat de onderbouw 
minder uren naar school dan de bo-
venbouw. Respectievelijk  880 en 
1.000 uur per jaar. In het vijf gelijke 
dagen model is het aantal uren gelijk 
(940 uur per jaar) en gaan alle kinde-
ren op dezelfde tijden en even lang 
naar school. Handig voor ouders 
met kinderen in de onder- en bo-
venbouw, want zij kunnen hun kin-
deren nu tegelijk brengen en halen. 
Het zorgt ook voor minder verkeers-
bewegingen bij de school, wat goed 
is voor de veiligheid. Voor scholen 
vergt het behoorlijk wat rekenwerk 
en een langere overgangsperiode. 

Vragen, vragen en nog meer 
vragen
Vragen die op je afkomen als je kijkt 
naar andere schooltijden zijn ‘Hoe-
veel waarde hecht ik aan de vrije 
woensdagmiddag?’ en ‘Wil ik dat 
mijn kind elke dag een broodje eet 
op school in plaats van thuis?’. Dat 
kan zorgen voor meer rust in de klas 
en het pedagogisch klimaat ten goe-
de komen, maar voelt het ook goed? 
Ook vragen als ‘Zijn leerkrachten 
voortaan verantwoordelijk voor de 
middagpauzes en wanneer berei-
den zij de middaglessen dan voor?’, 
‘Sluit een andere eindtijd van de 
school en nog wel aan op de sport 
en BSO?’ en ‘Is het mogelijk dat de 
school een één-loket-functie vervult 
en ook de opvang voor en na school-
tijd verzorgt (het integraal kindcen-
trum)?’ stipte De Bie aan. Hij gaf een 
toelichting, maar zei daar uitdrukke-
lijk bij dat het aan de aanwezigen is 
om hun eigen mening te vormen

Informeren, overwegen en 
beslissen
De informatieavond is een eerste 
stap voor ouders, verzorgers, lera-
ren en directie om het gesprek over 
andere schooltijden te voeren. De 
drie basisscholen gaan nu ieder op 
hun eigen manier onderzoeken wat 
de mening van elke doelgroep is. Zo 
stuurt De Wingerd een enquête uit 
onder alle ouders en verzorgers. De 
informatie over andere schooltijden 
is na te lezen in een uitgebreide fol-
der op de website van De Wingerd, 
www.dewingerd-twello.nl. 

Lezing glasblazen 
Vrouwen van Nu
WILP.- Op donderdag 17 april zal de heer Martorell van de gelijknamige 
Kunst & Sierglasblazerij uit Laren Gelderland, een lezing verzorgen voor 
de Vrouwen van Nu Wilp. 

De lezing wordt gehouden in dorpshuis de Pompe en begint om 19.45 uur. 
Voor de pauze zal er een uitleg zijn over glasblazen vroeger en nu en welk 
gereedschap men daarbij gebruikt. Na de pauze volgt een demonstratie en 
kan men vragen stellen.  Mart Martorell werkt in zijn atelier dagelijks aan 
verschillende opdrachten variërend van medische glasinstrumenten tot 
een glas geblazen brandweerman, muziekinstrument of gebruiksvoorwerp. 
Hij weet alle facetten van het glasblazers vak en weet hier veel en boeiend 
over te vertellen. Bij onder andere Philips hield hij zich voornamelijk bezig 
met het blazen van lampen en medische (glas) instrumenten. Mart heeft 
van zijn werk een hobby gemaakt en van zijn hobby heeft hij weer zijn be-
roep kunnen maken en maakt nu de meest veelzijdige ontwerpen uit glas. 

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

Elke donderdag:
Wisselende 

daghap

€8,50Voor slechts

“Schuif gezellig aan”

TEAM ALBERT HEIJN TWELLO 

WENST U 
PRETTIGE PAASDAGEN

Vanaf vrijdag 25 april 17.00 uur 
t/m dinsdag 6 mei 18.00 uur is de 
winkel gesloten. 

U bent weer van harte welkom op 
dinsdag 6 mei vanaf 18.00 uur.

Albert Heijn Twello wordt 
compleet verbouwd!
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Twellose Bands 
in café Titus
TWELLO.- Op zaterdag 19 april en vrijdag 25 april zijn er weer live optredens 
van  Twellose bands in Café Titus. Op zaterdag 19 april treedt de band ‘69 
comeback’ op. ’69 Comeback is een rock ’n roll band met Gitaar, Contrabas en 
Drums die deze rauwe stijl met elk live-optreden weer nieuw leven inblaast, 
met veel energie, een groovy feel en met muzikanten die weten ‘what rock 
‘n roll is all about’. Zij spelen volvette Rockabilly en Stampende Rock’ n’ 
Roll, met invloeden uit Jump Jive en Blues, maar laten ze zich absoluut niet 
leiden door een kalender die ophoudt in 1960, sterker nog, menig moderne 
rocksong moet er aan geloven en krijgt een fikse rockabillyshot van deze mu-
zikanten, It’s not only Rock&Roll but we like it! Yeah Baby. Deze Twellose 
formatie (Taco, Erik jan, Max en Erwin) laten Twello swingen! Meer weten 
over deze band: www.69comeback.nl Op vrijdag 25 april treedt de Twellose 
band ‘leuck’ op. Deze deels Twellose formatie gaat op prinsennacht Twello 
aan het swingen krijgen. Lekkere ballads afgewisseld met hard rock nummers 
top 2000 nummers. Ook op deze prinsennacht wordt het gezellig en lekker 
warm in café Titus. En je hoeft geen muntjes te kopen en de entree is gratis.
 

Theater-
workshop voor 
de jeugd
KLARENBEEK.- Lijkt het jou leuk 
om theater te maken? Heb je al-
tijd al zelf een toneelstukje willen 
doen of wil je je gewoon lekker 
verkleden en je inleven in de rol 
van heks, tovenaar of een ander 
spannend figuur? Kom dan op 
vrijdag 2 mei naar de ‘Theater-
workshop’! 

Er zullen drie workshoprondes zijn 
voor diverse leeftijdsgroepen. 1. 
Groep 4-6 jaar: Sprookjes naspelen, 
verkleden en schminken, aanvang 
10.00 uur. 2. Groep 7-11 jaar: Impro-
visatie spellen, kleine toneelstukjes 
en fantasie, aanvang 11.30 uur. 3. 
Groep 12 jaar en ouder: Improvisa-
tiespellen en een klein toneelstukje 
maken, aanvang 13.00 uur. 

Eén workshopronde duurt onge-
veer één uur tot vijf kwartier en de 
maximale groepsgrootte is twaalf 
kinderen. De workshop zal worden 
gegeven door Sarah Mensink. Zij is 
afgestudeerd aan de Hogeschool van 
Nijmegen en begeleidt jongeren met 
toneel en dans. Zij leert jongeren 
dat toneelspelen meer is dan op een 

podium staan en een mooi kostuum 
aantrekken. Toneelspelen is ook je 
leren presenteren, gevoel ontwik-
kelen voor timing en ritme, je stem 
goed gebruiken, samenspelen met 
anderen, je verplaatsen in iemand 
anders en zelfvertrouwen krijgen. 
Deze workshop wordt georganiseerd 

door Kinderopvang Klarenbeek in 
samenwerking met de Dorpscontact-
personen en wordt gegeven in obs 
De Dalk. Jongeren tot zestien jaar 
kunnen zich aanmelden tot 28 april 
via www.kinderopvangklarenbeek.
nl/nieuws. De kosten zijn € 3,00 per 
persoon.

Tweede Rotary Challenge  
TWELLO.- Iedereen die enthousiast is om een rally te rijden in een oldti-
mer, een splinternieuwe bolide of ander voertuig was afgelopen zondag 
welkom. De Rotaryclub Voorst heeft hiermee een goed doel gekoppeld 
aan het festijn. Vanaf het marktplein werd er onder veel belangstelling 
gestart. Het thema van de 108 km rit was ‘Water’ en daarom werd er een 
fantastische rit uitgezet langs de vele kanalen, rivieren en recreatieplas-
sen die de Veluwe kent. De rit duurde ongeveer vier uur en eindigde op 
een van de mooiste plekjes in de gemeente Voorst. 

Smulpartij voor autoliefhebbers
Zomaar een rustige zondagmorgen 
en terwijl de omwonenden zich 
nog in ochtendjas bevonden en zich 
verwonderden over de ongewone 
drukte op het marktplein, was de 
organisatie van Rotary Club Voorst 
al enige uren druk in de weer om 
hun rallyspektakel in goede banen 
te leiden. Voor de tweede keer, na 
het succes van vorig jaar, wist deze 
enthousiaste club weer een aantal 
oude, nieuwe, maar ook heel bijzon-
dere vierwielers uit hun garage te 
lokken. Voor wie toevallig passeer-
de kon genieten van zoveel prach-
tige en exclusieve auto’s waarvan 
niet bekend was dat die zich in de 
‘spelonken’ van onze gemeente be-
vonden. Onder hen bevonden zich 
een zeer exclusieve Rolls Royce, 
meerdere MG’s, een Aston Martin, 
Jaguars, Porsche’s, een Jeep en BMW 
roadsters etc. Echter niet alleen de 
exclusieve modellen maakten deel 
uit van deze bijzondere rally, ook 
een ieder die het doel van dit Rotary-
initiatief ondersteunde kon in eigen 
auto de zeer afwisselende, prachtig 
uitgezette route volgen. Het bij ral-
lyrijders bekende ‘bolletje-pijltje 
systeem’ (gaan we rechtdoor of wijst 
het pijltje rechtsaf?), bleek voor een 
aantal enthousiastelingen toch een 
soort van Arabisch te zijn; de pret 
was er niet minder om en uiteinde-
lijke is iedereen op de eindbestem-
ming gekomen, zij het soms met en-
kele kilometers extra. Een tocht door 
de achterlanden van onze gemeente, 
door de bossen van de Veluwe, om 
uiteindelijk door het gastvrije echt-
paar Krepel op hun bijzonder land-
goed te worden ontvangen

Minder bedeelde families
Maar waar ging het allemaal om? Niet 
om zomaar met elkaar een ‘rondje’ te 
rijden. Al enige jaren maakt de Ro-
taryclub Voorst zich sterk om voor 
de minder bedeelde families in de 
gemeente en in het bijzonder voor 
de jongeren die in de knel zitten, op 
te komen. Samen met de gemeente 
Voorst wordt zorgvuldig gekeken 
naar kinderen die nooit eens op va-
kantie kunnen, zelden een dagje uit 
gaan en al helemaal niet naar evene-
menten, die voor hun leeftijdgenoot-
jes soms heel normaal zijn. Met de 
beschikking over een echte VIB bus 
(Vienna International Busterminal) 
zorgen de Rotaryleden ervoor dat 
hun gasten een ‘vorstelijke’ dag ge-
nieten waarbij ze niets tekort komen. 
Bracht dit prachtige initiatief dit jaar 
een bedrag van € 3800.00 op, voor 
volgend jaar hoopt de organisatie 
nog meer autoliefhebbers en mensen 
die dit initiatief een goed hart toe 
dragen tussen de wielen te krijgen. 
Het maakt niet uit met welke auto, 
groot klein, oud of nieuw:  voor een 
overkomelijke bijdrage waarvoor 
men een gezellige dag heeft, doet 
men mee om deze kinderen en hun 
families die anders ‘achteraan staan’ 
ook een leuke dag te bezorgen.

Mega groot Scouting 
Piraten weekend
TWELLO.- De Regionale Scouting had vorige week een mega groot kamp-
weekend in Lochem georganiseerd. Er deden meer dan 300 scouts en 100 be-
geleiders aan mee. Het thema was ‘Piraten’.  Er werd terug gegaan in de tijd 
waar zeelieden nog piraten waren en je moest strijden voor goud en gelief-
den. Alles wat gedaan werd, was in wedstrijd verband en de vier winnaars 
mogen straks meedoen aan de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW). De 
Scouts werden beoordeeld op; je eigen tent opzetten, koken (themamaaltijd), 
netheid en hygiëne. Er is ook gekeken hoe je jouw thema had uitgevoerd; 
goudkust, onbewoond eiland, kapitein roodbaard en de vliegende Hollan-
der. Uiteraard werden ook alle spelen o.a. de hike (speurtocht), avondspelen 
en op zondagochtendspel meegenomen in de beoordeling. Zaterdagavond 
was er een grote openlucht disco. Uiteraard was ‘de Vundelaar’ ook van de 
partij. ‘De Vundelaar’ had als taak om de opening- en het slotfestijn te orga-
niseren. Op een boot van wel 10 mtr. hoog en 15 mtr. lang werd een musical 
opgevoerd met echte artiesten en leiding. Hier werd het leven van de piraat 
uitgebeeld. Op zondag tijdens de sluiting bleek dat de kinderen genoeg goud 
hadden ingezameld en dat de vrouw vrijgelaten kon worden. Hierna werd 
de eindstand bekend gemaakt. 53 patrouilles deden mee en de Vundelaar is 

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

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

Wij wensen iedereen fi jne paasdagen!

Diverse bakjes
Sempervivum
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Kom binnen voor nog meer aanbiedingen

6.95

Bakkerij In de Soete Suikerbol 
‘Nieuwe Stijl’

TWELLO.- Wie kent hem niet, die dromerige dikke suikerbollenbakker 
uit het prentenboek die een opdracht krijgt van de koning om 100 van 
die overheerlijke bollen te leveren? Zo’n heerlijke ambachtelijke bakker 
is er ook in Twello, die daar zijn naam aan heeft ontleend, maar wel 
slank qua postuur. Sinds lange tijd geliefd en bekend als Echte Bakker, 
maar nu vernieuwd en verjongd. 

“Op deze plek heeft al sinds eind 
1800 een bakkerij gestaan”, weten 
de eigenaren van In de Soete Sui-
kerbol te vertellen, “wij zetten dit 
vak hier nu als zesde bakkersge-
neratie voort”. Toen Mark en Petra 
elkaar hebben leren kennen, was 
hij nog vertegenwoordiger in de 
bakkersbranche. In augustus 2004 
hebben beiden deze zaak van de fa-
milie Klein Nulend overgenomen 
met alle personeel, waarvan er drie 
medewerkers ondanks verloop nog 
steeds in de zaak werken; onder 
andere Annelies, de winkelcheffi n. 
Zij vertelt dat er in totaal 13 perso-
neelsleden werken, waarvan acht 
in de winkel en vijf in de bakkerij. 
Als je een kijkje achter de coulis-
sen neemt, dan verbaas je je over 
de enorme ruimtes achter de win-

kel: een broodbakkerij, een banket-
bakkerij en opslagruimtes ook voor 
koel- en vriesopslag. 

Ambachtelijkheid en 
klantvriendelijkheid voorop
Ambachtelijk handwerk en klant-
vriendelijkheid staan hoog in het 
vaandel. “Vergeleken met vroeger 
hebben wij tegenwoordig aan-
merkelijk meer soorten brood en 
gebak. Tenslotte zijn wij een spe-
ciaalzaak en daar mag je ook iets 
speciaals verwachten”, zegt Mark 
en vervolgt: “Bovendien geven wij 
aandacht aan individuele wensen, 
zoals mensen met een allergie etc.” 
Mark en Petra zijn trots te kunnen 
zeggen dat zij de enige ambachte-
lijke bakker in Twello zijn die zo-
wel brood als ook gebak in eigen 

bakkerij ter plaatse vervaardigt. In 
de loop der jaren zijn er hulpmid-
delen en machines aangeschaft, 
want uitsluitend met handwerk 
redt je het niet in dit vak. Het hele 
denkbare palet aan verscheidene 
broodsoorten wordt in de bakkerij 
met liefde voor het vak gemaakt 
en natuurlijk is er ook speltbrood. 
Ook dat wordt in verschillende 
soorten aangeboden, maar er is ook 
speltkoek en speltbeschuit. 

Iets te vieren
Na een bijna 10 jarig bestaan was de 
zaak aan verandering en verjonging 
toe, zo vond men. Om te beginnen 
is er in opdracht een nieuw logo 
ontworpen. “We willen ons graag 
onderscheiden”, benadrukt Petra, 
“het alom bekende gele zakje met 
het bakkertje is nu een broodje met 
ons eigen naamlogo geworden”. 
Maar dat had nog meer consequen-
ties, want de hele verpakkingslijn 
is aangepast en de gevel opnieuw 
beplaat en bestickerd en dat maakt 
de entree toch net even anders. 
In deze tijd van een sterk ontwik-
keld milieubewustzijn heeft men 
papieren zakjes gekozen met een 
geheel andere uitstraling. Een na-
tuurlijke kleur, ongebleekt en beter 
voor het milieu, waarmee men ook 
de ambachtelijkheid wil benadruk-
ken. Ook de dames zijn gestoken 
in fris voorjaarsgroen en dat staat 
voor frisheid en natuurlijk. Gezel-
lige tafeltjes binnen en buiten no-
digen uit voor een kop koffi e met 
home made gebak of voor een lek-
kere lunch. “En op het Klompen-
feest is er op het terras wel ruimte 
voor bijna 100 mensen”, lacht de 
eigenaar. 

Bij inlevering van deze bon ontvangt u een Aardbeienslof van €5,-
* Graag één dag van tevoren bestellen �
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Ja, ik wil graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe acties en producten!

WAARDEBON
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Wij hebben van alles 
voor een heerlijk

Paasweekend

Geldig van 15 t/m 19 april op de hele voorjaarscollectie.
Uitgezonderd basis artikelen en accessoires.            Volg je ons al op          ?  

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

15% PAASKORTING

Actiedag Schoenmaatjes op de 
Kopermolen geslaagd
KLARENBEEK.- De afgelopen ac-
tiedag voor Schoenmaatjes van 
Edukans op de basisschool De Ko-
permolen mag als geslaagd bestem-
peld worden. Na een periode van 
voorbereiding, de introductie op 1 
april met een presentatie van oud-
leerling Anne, zelf meegebrachte 
schoenendozen versieren en thuis 
vullen, sponsoren zoeken voor de 
sponsorloop, leuke activiteiten be-
denken, was het vrijdag 11 april 
dan echt zo ver. Het was spannend, 
maar de actiedag was een feit. Met 
de hulp van vele ouders heeft de 
school, als school een mooie avond 
mogen beleven. Op het schoolplein 
stond een tent voor de playback-/
talentenshow, Rad van Fortuin 
en grabbelton. En niet te verge-
ten draaiden de DJ’s Jori & Xander 
hier verzoekplaatjes voor het goede 
doel, wat verderop wordt omschre-
ven. Deze tent was door een van de 
ouders gesponsord. In de verschil-
lende kraampjes was veel lekkers te 
verkrijgen. Ouders, opa’s, oma’s en 
leerkrachten hadden heerlijke ge-
rechten gemaakt waar iedereen van 
kon genieten.  De kinderen waren 
intussen druk met vele activiteiten; 
sponsorloop, schminken, grabbe-

len, ‘Rudi-race’, voetballen in een 
panna-kooi en nog veel meer. Jo-
han van der Pols van Edukans was 
ook een groot deel van de avond 
aanwezig en sprak lovend over de 
inzet van alle kinderen en ouders. 
Dit had hij nog niet meegemaakt. 
Doel van de actiedag was; verdie-
nen van geld voor de verzendkosten 

van de schoenendozen. En dat is 
zeker gelukt. Er is deze avond een 
pracht bedrag van ruim € 2.000,00 
bij elkaar gebracht, voldoende voor 
de verzending van de dozen! En van 
het geld dat er dan nog overblijft 
wordt nog een mooi project van 
Edukans gesponsord. Zo komt het 
geld terecht op de juiste plek. 

Actiedag Schoenmaatjes.

De Klarenbekers Emiel Dijkhof tweede 
en Frank Dijkhof derde!

Veekeuring kampioen 
MBO Twello 

TWELLO.- Afgelopen week is het 
kampioenschap koeienkeuren op 
het AOC-Oost in Twello weer ge-
weest. Klas 1 en 2 strijden individu-
eel om de titel ‘Beste koeienkeurder’ 
van de MBO opleiding Veehouderij 
in Twello. In de periode voorafgaand 
aan de wedstrijd worden de leerlin-
gen van klas 1 klaargestoomd door 
Robert Overvelde, inspecteur bij 
het stamboek. Hij brengt ze de fijne 
kneepjes van het beoordelen van de 
koeien bij. De wedstrijd werd ge-
houden bij de familie Van de Linde 
aan de Zandenallee in Teuge. De 
leerlingen moesten vijf koeien be-
oordelen en op rij zetten. Daarnaast 
moest er een individuele koe wor-
den uitgepunt. Nadat alle leerlingen 
ruimschoots de tijd hadden gehad, 
twintig minuten per onderdeel, 
werd de toelichting door Robert ge-
daan en kon het tellen beginnen. Het 

werd een close finish, want tussen 
de nummer één en vier zaten maar 
drie punten verschil. De uiteinde-
lijke winnaar werd Gijs Jansen uit 
Lettele, hij mocht de wisselbeker in 
ontvangst nemen.

Einduitslag
1. Gijs Jansen Lettele, 2. Emiel Dijk-
hof Klarenbeek, 3. Frank Dijkhof 
Klarenbeek, 4. Thomas Steegink 
Okkenbroek, 5. Roy Gerritsen Apel-
doorn, 6. Marc Albers Twello, 7. 
Marloes Jonker Deurne, 8. Sietse 
Wilke Terwolde, 9. Dennis Bour-
gonje Nijbroek, 10. Henk Jan Dijkhof 
Oene, 11. Stefan van Essen Teuge, 
12. Carla Beltman Diepenveen, 13. 
Jenieke Lansink Holten, 14. Bas 
Ditsel Apeldoorn, 15. Remco Wig-
herink Eerbeek, 16. Malissa de Grijs 
Joppe en 17. Janneke Jonker Deur-
ningen.

 
 

Leerlingen ingespannen bezig tijdens het kampi-
oenschap koeienkeuren.

Anja Huiting naar Clubheldendag
KLARENBEEK.- Anja Huiting was 
9 april aanwezig tijdens de grote 
Clubheldendag in de Kuip in Rot-
terdam. De Clubheld van Manege 
Voorst was één van de in totaal 
282 genomineerde Clubhelden uit 
heel Nederland. Marcel de Raat 
werd uiteindelijk verkozen tot dé 
Clubheld van Nederland. De Grote 
Clubactie en hoofdsponsor Opel or-
ganiseerden deze speciale VIP-dag 
om dé Clubhelden in Nederland in 

het zonnetje te zetten. Clubhelden, 
we kunnen niet zonder ze. Vrijwel 
alle werkzaamheden binnen clubs, 
verenigingen en stichtingen in Kla-
renbeek en omgeving worden uit-
gevoerd door vrijwilligers. In alle 
gevallen geldt dat ze onmisbaar 
zijn voor de club. De Grote Clubac-
tie en Opel gingen op zoek naar díe 
mensen die nooit te lui of te moe 
zijn en altijd gedreven. De clubs in 
Klarenbeek konden via www.club-

helden.nl hun clubheld nomine-
ren. Nationale clubheld Marcel de 
Raat wint een jaar lang rijden in de 
spiksplinternieuwe Opel Cascada 
en kreeg tijdens de Clubheldendag 
de sleutels overhandigd. Tijdens 
de Clubheldendag kregen alle aan-
wezige vrijwilligers ook een rond-
leiding in de Kuip en mochten zij 
hun vragen voorleggen aan Ronald 
Koeman, in een speciale vraag-ant-
woordsessie.

Bezorgservice
Voor 12 uur besteld, 
dezelfde dag bezorgd.
We werken ook samen 
met Topbloemen.nl

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

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

20 rozen 4,99

2 bossen tulpen 5,99

Tulpenschoof 7,99

De Vale Weide 
     voor al uw bloemen     
ook tijdens de paasdagen
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‘Volksfilosoof’ Bas Haring in bibliotheek

Ga zélf op onderzoek uit
TWELLO.- Het begrip volksfilosoof vindt hij een mooie geuzennaam. Op 
een toegankelijke manier probeert hij wetenschap en filosofie zo uit te 
leggen dat het begrijpbaar wordt voor jan en alleman. Via boeken, co-
lumns, lezingen en TV. Aan de Universiteit Leiden is hij bijzonder hoog-
leraar ‘Publiek begrip van Wetenschap”. Bas Haring probeert ingewik-
kelde wetenschap door middel van korte verhalen te verduidelijken. 

In de Week van de Filosofie heeft Bas 
Haring het oorspronkelijke thema 
van deze avond gewijzigd. Gezel-
lig met een ‘vrijdagavondbiertje’ in 
de hand blijkt al gauw dat de spre-
ker humor heeft. Filosoof en auteur 
Bas Haring geeft de voorkeur aan 
korte, heldere verhalen, die weten-
schappelijk onderzoek begrijpelijk 
maken en stuurt aan op directe en 
informele interactie met de aanwe-
zigen. En vragen rijzen er vele. Hij 
beantwoordt ze allemaal wat echter 
niet inhoudt dat men het altijd eens 
wordt. 

Natuurlijk versus onnatuurlijk
In zijn introductie omschrijft hij 
zich zelf als mens met een positieve 
instelling die ook positief kijkt naar 
alles wat niet natuurlijk is. Als voor-
beeld neemt hij het Koningshof bij 
Overveen, een weelderig natuur-
gebied, waar men in de jaren ’70 
bomen heeft gekapt om er een blok 
beton neer te leggen, daarin opge-
borgen oude Nederlandse films. 
Dit heeft nogal voor opschudding 
gezorgd onder de mensen, maar Ha-
ring maakt duidelijk dat je ook an-
ders kunt denken; “Wat leuk, temid-
den van een stuk natuur ligt hier een 
stuk cultuur opgeslagen”. Hij wijdt 
op humoristische wijze uit over wat 
men verstaat onder natuurlijk en on-
natuurlijk. Op een prikkelende ma-
nier geeft hij wetenschap en filosofie 
betekenis voor het leven. 

Waarheidsvinding 
De gedachtegang dat alles wat er 
in de natuur bestaat een bedoeling 
heeft en de effecten groot zijn als 
er iets verdwijnt, vindt Haring be-

denkelijk. Hij benadrukt het feit dat 
onze voorkeur uitgaat naar ‘natuur-
lijk’ en men alles wat onnatuurlijk 
is verwerpt. Hij haalt zijn schouders 
op: “Een curieuze emotie die hoort 
bij deze tijd, dat alles wat natuurlijk 
is, goed zou zijn en wat onnatuurlijk 
is, slecht.”Kom in beweging door 
een vraag die bij je op is gekomen! 
Ga het zélf uitzoeken en vertrouw 
niet op het antwoord van een ander. 
Dat is het advies van de filosoof. Hij 
houdt op deze avond de mensen 
een lachspiegel voor en zet ze op 
het verkeerde been. Stap voor stap 
loodst hij de aanwezigen door een 
redenering. De lezing van Bas Ha-
ring is buitengewoon vermakelijk. 
Zijn puntige no-nonsenstaal maakt 
de avond tot een luisterfeest. 

Bas Haring: “Het is een verontrus-
tend misverstand dat alles in de 

natuur een functie heeft”. 

Koor Radians zingt Jesus Christ Superstar
DE WORP.- Zangkoor Radians heeft dit jaar een projectkoor gevormd onder leiding van Ruth Klijn. Het koor zingt 
liederen uit de musical Jesus Christ Superstar en verzorgt op Goede Vrijdag om 19.00 uur een bijzonder mooie vie-
ring in de Radboudkerk aan de Twelloseweg in Deventer. Het koor bestaat uit 40 deelnemers en dat is uiteraard een 
mooi getal in deze Vastentijd. Geert Obdeijn en Karin Brouwer zingen de solopartijen van Jezus en Maria Magdalena. 
Een combo zorgt voor de instrumentele begeleiding. De viering is gratis toegankelijk. Wel wordt een deurcollecte 
gehouden voor de onkosten. 

Sport- en spelmiddag 
bij VenL
 
DE VECHT.- Op woensdag 30 april van 13.30 uur tot 16.30 uur orga-
niseert SV VenL een Sport en Spelmiddag op sportpark ’tHul, aan de 
Kerkstraat in de Vecht. Deze middag is geweldig leuk voor alle meisjes 
en jongens die op de basisschool zitten. Het maakt niet uit op welke 
basisschool je zit, kinderen die zin hebben om lekker te spelen en ken-
nis te maken met onze vereniging, zijn van harte welkom! Ook voor de 
kinderen die jonger zijn dan 6 jaar, is er een programma in elkaar gezet. 
Er zal worden gezorgd dat de kinderen lekker met voetbal en andere 
spelletjes bezig kunnen zijn. Ook krijgen de kids wat te drinken en ter 
afsluiting van de middag allemaal frietjes. Voor de jongens en meisjes 
die nog niet voetballen, hopen wij dat ze zo enthousiast worden en een 
keer mee komen trainen op een dinsdag of donderdagavond met de 
jeugd. En dan natuurlijk aanmelden als nieuw lid van sportvereniging 
VenL. Voor vragen of inschrijving voor deze middag kan contact wor-
den opgenomen met Ingrid Lieferink, per e-mail naar jeugd@svvenl.nl. 
Vermeld hierbij dan naam, adres/e-mail, telefoonnummer en leeftijd.

Honden en katten opgelet
TWELLO. - De saaie tijden met ’s 
morgens en ’s avonds een bakje 
water en wat brokken zijn voor-
goed passé. Delia van de Vrugt 
heeft een vast plekje op de gezel-
lige vrijdagmarkt veroverd en zo 
is de aanvoer van verse, pure en 
natuurlijke producten voor alle 
smikkelviervoeters gegarandeerd. 
Stuur dus je baasje elke vrijdag 
erop uit.

Delia van de Vrugt weet als geen 
ander dat honden en katten gek zijn 
op lekkere hapjes en snacks. Alle 
verse en natuurlijke ingrediënten 
die ze verwerkt worden gedroogd, 
soms gemalen of tot hapklare tus-
sendoortjes omgetoverd doormiddel 
van een zélf uitgewerkte procedure. 
Gewoon om je poten bij af te likken. 
Op de vrijdagmarkt heeft ze een pro-
minente plek gekregen, waar ze alle 
lekkers uitstalt en aanbiedt in zak-
jes van knisperend, hygiënisch cel-
lofaan. Ondertussen heeft ze steeds 
meer bekendheid gekregen en dat is 
voor haar een stimulans om steeds 
iets nieuws te bedenken.  

Smulpapen en likkepotten 
Delia’s fantasie lijkt onuitputtelijk 
en ze neemt geen genoegen met de 
reeds bestaande en op ambachtelijke 
wijze bereide snacks, maar zoekt 
telkens naar nieuwe, nog spannen-
der hapjes. “Voor de volgende keer 
ga ik stukjes appel met kipfilet dro-
gen, daar zijn honden vast gek op”, 
zegt ze lachend. “Ook voor katten en 
honden moet je steeds iets anders 
bedenken, want ze zijn net mensen: 

ze lusten altijd wel een lekker hapje 
of snack, maar deze moeten wel ver-
antwoord zijn.” Deze keer heeft ze 
nieuwe ‘penskoekjes’ meegenomen, 
die verlaten de stand als warme 
broodjes. Gemalen pens, als koekje 
gedroogd, vrijwel niet te onderschei-
den van ‘mensenkoeken’. Ook katten 
zijn likkepotten en smulpapen, voor 
hen heeft ze gedroogde kiphapjes, 
lamspens, stukjes rundvlees en kip-
penmaagjes. Er zijn ook brokjes voor 
honden, katten, konijnen en cavia’s. 

Kadoshop
Delia vond dat er ook speeltjes en 

knuffeltjes moesten komen om het 
geheel compleet te maken. Er zijn 
leuke vogelhuisjes uit berkenhout 
en handige potjes en doosjes gevuld 
met verleidelijke snoepjes. Als gein-
tje is er de ouderwetse ‘knapzak’ 
met proviand. Om cadeau te geven 
en bedoeld voor een gezellige wan-
deling samen met de hond. Bij de 
stand is ook de Wobbler verkrijg-
baar! Een bijzonder leuk bezigheids-
speeltje voor de hondenlekkerbek-
ken. Een snack-dispenser, die men 
kan vullen met hondensnoepjes die 
de hond eruit moet rollen. Daarbij 
blijft hij alert en fit. 

Delia van de Vrugt is maar wat blij met haar plek op de 
gezellige vrijdagmarkt.

Etos maakt er iets moois van!
Etos Wellness en Puur Natuur
met gratis luxe kadotasje!
Kies&mix*, alle combinaties mogelijk

Bijvoorbeeld Wellness 
Your Pure Body 
doucheolie 200 ml + 
Puur Natuur Citroengras & 
Aloë Vera handcrème 
75 ml + luxe kadotasje

*bij aankoop van 2 producten

711948

Wij helpen je graag bij ons in de winkel, maar voor je bestellingen kun je 
natuurlijk ook terecht in onze webwinkel! 

www.evennaaroonk.nl
• 24 Uur per dag en 7 dagen per week je boeken bestellen
•  Al je boekbestellingen worden GRATIS bezorgd, in Nederland én in België!
• Voor 23.00 uur besteld, de volgende dag bezorgd!
• Online bestellen en betalen via onder andere iDeal

Volg ons ook op 
www.facebook.com/EvennaarOonk

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

Snel een boek nodig?

mailto:jeugd@svvenl.nl
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De nieuwe kaart 
is er weer!

Beide paasdagen 
zijn we geopend

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

De Pröttelpot
Een initiatief van de Vrouwenpraatgroep. Iedere eerste zaterdag van 
de maand wordt er gezamenlijk gegeten door 50 mensen .De koks 
komen uit verschillende landen. Doel is kennis te maken met allerlei 
culturen en geld te verkrijgen voor de familie van vluchtelingen en 
ondersteuning van  de families hier. Plaats : Gebouw  Bethel, Gro-
tenhuisweg 13 in Posterenk. Aanvang 16.30 aanmelden: prottelpot@
hotmail.com of telefonisch: (0571) 26 29 23

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  Kenzeg ( 
spreek uit Kezan) Dolker uit 
Tibet. 
Dit is deel 3 over de 
Vrouwenpraatgroep Twello.

Kenzeg Dolker vluchtte 
vanuit Tibet over de 
Himalaya naar Twello
Vluchtverhalen  zijn altijd ingewikkeld om neer te schrijven.  Hun 
vlucht is altijd zwaar, gevaarlijk en vol van onzekerheid. Neem Ken-
zeg. Zij vluchtte over de Himalaya naar Nepal en kwam vandaar 
op Schiphol terecht. Na verloop van tijd kwam ze in Twello terecht 
. Haar man Damdul en haar zoon en dochter  kwamen later naar 
Twello.

Kenzegs’ verhalen over de situatie 
zijn bijna te gruwelijk om hier in 
Voorster Nieuws neer  te schrijven. 
In de vijver van het rustige Twello 
is haar verhaal als een baksteen dat 
het water tot over de rand zwiept. 
Ze is twee keer gevangen genomen. 
Kenzeg beschrijft het als razzia’s 
die gehouden worden door de Chi-
nese soldaten, opgepakt, in de ge-
vangenis geworpen, en dan naakt 
bewerkt met elektrische schokken, 
in ijskoud water te worden onder-
gedompeld. Zelfs na deze gruwe-
lijkheden blijft ze zeggen dat we 
moeten werken aan respect naar 
elkaar toe. Haar lichtend voorbeeld 
is de Dalai Lama. Ze maakt een 
lichte buiging als ze zijn naam uit-
spreekt en weer laat ze het woord 
‘respect’ vallen. Of het ooit nog 
eens goed komt in Tibet? Ze hoopt 
het, maar vreest van niet. ‘Ik hoop 
nog eens terug te gaan. De mensen 
zijn machteloos.’ Het nieuws volgt 
ze via een Indiase zender, ‘Mijn 
hoofd zit vol. Ik kan niet altijd 

,luisteren, maar we doen het toch. Ik 
word boos en heel verdrietig . Het is 
een moeilijke situatie’. 

Vrijheid 
Het is  als het intrappen van een 
open deur: vragen   naar het meest 
belangrijke voor haar in ons land. 
Dat is de vrijheid. En de verschil-
len met Tibet? ‘In het begin had ik 
het moeilijk. Mensen blijven binnen 
zitten. Niemand komt naar buiten. 
Twee maanden lang was er niemand 
om mee te praten. Mensen zijn bang 
voor buitenlanders. Bij ons is alles 
open, hier moet je een afspraak ma-
ken. Wat doe je binnen! Op de bank 
zitten met een deken over je heen.’ 
Ze lacht, maar ik herken me in wat 
ze zo levendig brengt. ‘Dingen samen 
doen. Dat is leuk. Samen praten, sa-
men eten.’ Zij en haar gezin voelen 
zich nu opgenomen in de buurt. 

Doorbraak
De doorbraak uit haar isolement 
heeft ze te danken aan de Vrouwen-

praatgroep, zoals ze zelf zegt. Ze 
praat over ‘de power van de praat-
groep’. ‘Hier heb ik geen familie. Dat 
is nu de praatgroep. Hier kan ik pra-
ten over mijn zorgen en over mijn 
problemen.’ Kenzeg is een Tibe-
taanse boeddhist, bij wie het woord 
‘vredelievendheid’ inhoud krijgt. 
Ze kijkt in machteloosheid naar de 
toestand in haar land en maakt zich 
weinig zorgen over de negatieve 
houding van Nederlander als het 
om vreemdelingen gaat. Kezan wijst 
naar haar hart. Ja, denk ik dan. Bij 
ons, westerlingen, speelt zich alles 
af in ons hoofd. Van onze Aziaten 
kunnen we toch leren dat er ook ge-
werkt kan worden vanuit ons hart. 

Sportschool Tijssen Nieuws
TWELLO.- De afgelopen weken hebben de jeugd jiu jitsuka’s van Sport-
school Tijssen examen gedaan. Leraar Wim van de Sluis kon de volgende 
banden uitreiken. Witte band Oranje slip: Vendel van Dalen, Witte band 
Blauwe slip: Daniel ten Hove, Gele Band: Robbin Rouwenhorst, Harm-jan 
Timmerman, Tom Lebbink, Saif Alkurwi, Danique Maassen, en Sophie 
Boontje, Oranje Band: Yaro Huizinga, Glenn Huizinga, Milan Strunk, Groe-
ne band: Bjorn Loman, Noelle Zonneveld, Blauwe band: Brandon Brom, 
Kevin de Weerd, Eric van Hooydonk. Voor meer informatie kijk op www.
tijssen-sport.nl

Boerehofstee Heren 1 
bovenaan in Eredivisie
WILP.- Heren 1 van Tennisvereni-
ging Boerehofstee mocht thuis aan-
treden tegen de nummer 2 van af-
gelopen jaar, Baarn. Op papier een 
zeer lastige tegenstander met in 
de breedte een heel hecht en sterk 
team. Kopman Eddy Schol van 
Boerehofstee begon matig aan de 1e 
singel en verloor de eerste set met 
3-6. Daarna ging hij beduidend be-
ter spelen en kon hij het zijn tegen-
stander een stuk moeilijker maken 
in de rally’s. Dit zorgde voor een 
ommekeer in de wedstrijd en Eddy 
kon de tweede en derde set allebei 
met 6-2 naar zich toe trekken. De 
2e singel werd gespeeld door Rens 
Kamphuis. Hij overklaste zijn te-
genstander met geweldige service-
games en de nodige breaks. Hij 
won zijn wedstrijd eenvoudig met 
6-3 / 6-0. De 3e singel kwam voor 
rekening van Michel Bouwmeester.  
Vorige week zeker niet tevreden 
met zijn eigen spel, maar geluk-
kig ging het stukken beter dit keer. 
Tegen een tegenstander met zeer 
goed loopvermogen moest elk punt 
echt 3 keer worden gemaakt om het 
ook echt te winnen. Michel bleef 
geconcentreerd spelen en won de 
wedstrijd met 6-4 6-4.

IJzersterk spel
Coen Jonker speelde net als vorige 
week de 4e singel. In het begin ging 

het gelijk op, maar Coen wist zijn 
tegenstander op het juiste moment 
te breken. Winst van de eerste set 
met 6-4 was een feit. In de tweede 
set kwam Coen niet meer in de pro-
blemen en hij won deze set met 
6-3. Tussenstand na de singels, een 
hele luxe, niet verwachte, 4-0 voor-
sprong. Dat bood perspectief voor 
een hele mooie einduitslag. Als 
eerste ging de 2e dubbel de baan op, 
Coen Jonker en Ruud v.d. Plank. Zij 
wilden revanche voor de verloren 
wedstrijd van afgelopen week en 
dat was te zien ook. Zij speelden 
ijzersterk en hun tegenstanders 
hadden geen schijn van kans. Een 
terechte overwinning met 6-3 / 
6-0. Daarna moest nog de 1e dub-
bel worden gespeeld door Eddy 
Schol en Michel Bouwmeester. De 
eerste set verliep erg moeizaam.  
Verloren werd er dan ook met 6-7. 
Daarna werd besloten om van kant 
te switchen (links/rechts) en dat 
pakte goed uit.  Deze set wist men 
te winnen met 6-4. In de derde set 
leek het verzet van de tegenstander 
gebroken en stond er 6-1 op het 
scorebord. Uiteindelijk kwam men  
pas om 22.00 uur van de baan, 
maar na deze zeer lange tennisdag 
was er toch de winst: 6-0.  Door het 
hele team is meer dan goed gepres-
teerd en daardoor staat heren 1 nu 
bovenaan in de Eredivisie.
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN

WIJ MAKEN OOK HAPJES EN SALADES. KOM EENS LANGS  
OF KIJK EENS OP WWW.LIMBURGIACATERING.NL 

GESNEDEN IN 10 - 12 personen 

11,95 
GESNEDEN IN 10 - 12 personen 

13,95 

  

 ZE ZIJN ER WEER!!! 
VERSE  

AARDBEIEN  
VLAAIEN 

VERWENVLAAITJES 
(5 CM DOORSNEDE) 

8 STUKS  7,95 

SINAS VLAAI LUXE PAAS VLAAI 

GRATIS PROEVEN 

“LIMBURGIA” 
Duistervoordseweg 9 - Twello - Tel. (0571) - 28 00 45 

 

Zonnebril op 
sterkte vanaf

 € 79,-

brillen • contactlenzen • optometrie

Wijnholds   Optiek

  Voor alle acties geldt... vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Marktplein 63  •  Twello  •  Tel: 0571-277066 

Openbare vergadering 
Dorpsraad Oosterhuizen
OOSTERHUIZEN.- Op 23 april is weer de openbare vergadering van de Dorps-
raad Oosterhuizen. Een ieder die Oosterhuizen een warm hart toedraagt is 
van harte welkom om 20.00 uur in het Dorpshuis aan het Oude Veen 21. 

Aan de orde komen allerlei zaken 
die voor Oosterhuizen van belang 
zijn. De jaarverslagen 2013 zijn ge-
reed en zullen op de website www.
oosterhuizen.eu komen te staan en 
de kascontrole commissie zal verslag 
uitbrengen. Inzake het thema “wat 
doet de buurman” komt Gerjan Dol-
man wat vertellen over het bedrijf 
Domatrac. Ook komen Eric Hendriks 
en Hanneke van Stokkom spreken 
over Mijnbuurtje als online dorps-
plein voor Oosterhuizen. Mijnbuur-
tje is een aanpak die buurtbewoners 
met elkaar verbindt. Door te delen 
wat er allemaal in de buurt te doen 
en aanwezig is voelen mensen zich 
meer thuis in de buurt en kunnen ze 

makkelijk dingen zelf regelen. Mijn-
buurtje faciliteert dit met een online 
buurtcommunicatieplatform, gerund 
door goed getrainde lokale buurtver-
binders. Dit zijn buurtbewoners die 
online én offline een proces in hun 
buurt op gang brengen waarin steeds 
meer mensen elkaar kennen en veel 
meer met elkaar gaan samenwerken. 
Mijnbuurtje wordt daarom een online 
dorpsplein genoemd. Omdat bewo-
ners spullen, diensten en voorzienin-
gen nodig hebben, is mijnbuurtje ook 
een online marktplein. Maatschap-
pelijke organisaties en het lokale be-
drijfsleven bieden daar hun diensten 
en producten aan. Dit en vele andere 
onderwerpen komen aan de orde.

Typejuf-team haalt 3e prijs NK

Jongens/herendag 
succesvol afgesloten
TWELLO.- Het bleef gelukkig droog 
afgelopen zondag. Jongens en heren 
waren naar het Rabohockeypark aan 
de Zuiderlaan gekomen voor een 
clinic(training) door de mannen van 
Heren 1. Er waren verschillende oe-
feningen uitgezet, waar zowel begin-
ners als geoefende hockeyers veel 
plezier aan beleefden. Onder begelei-
ding van Heren 1 werd een parcours 
met oefeningen afgelegd. Zie de bal 
bijvoorbeeld maar eens over een ob-
stakel van 20 cm te krijgen, als je voor 
het eerst een hockeystick vasthoudt. 
Om vervolgens nog bij een echte keep 
op doel slaan. Er waren veel blije ge-
zichten want iedereen lukte dit wel 
een keer. Aan het eind van de clinic 
speelden de ouderen een potje echt 
hockey en de jongste deelnemers 
aan de clinic konden zich heerlijk 
uitleven in een potje knotshockey. 

Na afloop was er voor iedereen een 
heerlijk broodje knakworst met een 
beker ranja en kon er gekeken wor-
den naar een wedstrijd van Heren 1 
tegen Ares(Apeldoorn). “Het was een 
succesvolle dag”, volgens voorzitter 
Luuk van de Poel. “Dit soort evene-
menten zijn belangrijk voor de club. 
We willen graag jongens bij deze 
sport betrekken. Bij de allerjongsten 
zien we voldoende aanwas, echter 
vanaf de E-leeftijd, dat is zo’n jaar 
of acht, hebben we eigenlijk over de 
hele linie steeds wat jongens te kort. 
In de gemeente Voorst wordt veel 
gevoetbald. We willen door dit soort 
middagen laten zien dat er nog een 
veel leukere en snellere sport is.” Op 
dat moment roepen er wat jongens 
uit het B-team: “Ben je voetbalmoe, 
kom naar hockey toe!” Luuk lacht en 
besluit: ”En dat is helemaal waar!”

EMPE.- Op zaterdag 12 april hebben 
negen leerlingen van De Typejuf 
deelgenomen aan het Nederlands 
Kampioenschap Computertypen in 
Nijkerk. Mee mogen doen is best 
bijzonder. Omdat van voorgaande 
jaren bekend is dat er scores ver 
boven de 200 aanslagen per mi-
nuut worden gehaald, doet alleen 
de echte top van Nederland mee. 
Maar liefst negen leerlingen van de 

typejuf typten of hun leven ervan 
afhing 2x 10 minuten een onbeken-
de tekst. Voor elke gemaakte fout 
werden 10 aanslagen per minuut 
afgetrokken van de snelheid. Pittig 
dus! Deze kanjers hebben er samen 
voor gezorgd dat de typejuf de 3e 
schoolteam-prijs (een fraaie beker) 
in ontvangst mocht nemen. Tijn de 
Haan uit Wilp-Achterhoek is van de 
typejuf als hoogste geëindigd. Voor 

hem een prachtige 5e plek (331 
apm),  gevolgd door Yu Xin Wu uit 
Brummen (274 apm). De wedstrijd-
typers konden trots naar huis met 
een goed gevoel en een toptyper-T-
shirt; een oorkonde volgt later. De 
uitslag van het Engels typen is op 
dit moment nog niet bekend, maar 
al wel duidelijk is dat ook in dit 
onderdeel knappe prestaties zijn 
geleverd.

Knap gelijkspel van Twello tegen KCVO
TWELLO.- Het was meer dan ver-
diend dat sv Twello een punt mee-
nam uit Vaassen tegen KCVO. Hun 
inzet werd deze middag zeer zeker 
beloond. Jammer dat beide doelpun-
ten van KCVO tot stand kwamen na 
miscommunicatie in de verdediging. 
Verder speelde de verdediging van sv 
Twello uitstekend. Aanvoerder Niels 
Toonk speelde ook deze middag weer 
heel goed. Een uitstekende keuze van 
trainer Martin Berends hem daar te 
laten spelen en Patrick Beekman in 
de spits. De hele middag bleef Patrick 
Beekman lastig voor de verdediging 
van KCVO. Toch was Edward Ach-
tereekte, uit het A team, als linksback 
misschien wel de revelatie van de 
middag. Na 5 minuten kreeg Terence 
van Bussel de kans om de score te 
openen. Van dichtbij kopte hij naast. 
Even later liep Nicky Eekhuis op 
links iedereen eruit. Gaf strak voor, 
maar Bert Westendorp zag zijn schot 
van dichtbij geblokt worden door een 
verdediger van KCVO. Net toen sv 

Twello meer naar voren ging spelen  
scoorde de thuisploeg uit een counter 
heel simpel 1-0. KCVO wilde meer, 
drukte het gaspedaal verder in en 
Rick Beekman dacht te gaan scoren. 
Keeper Jay Koster redde bekwaam. 
Een boogbal van Koen Wegerif ging 
ruimschoots over. De gasten kregen 
een kans met Patrick Beekman, maar 
vanaf de rand van de 16 meterlijn 
schoot hij net naast. Veel gebeurde er 
niet meer tot aan de rust, maar me-
nigeen was er wel van overtuigd dat 
er voor de spelers van sv Twello wat 
te halen viel deze middag. Ruststand 
1-0. Pal na de rust een grote kans 
voor Frank Ivens. Hij ging alleen op 
keeper Maurice Heutinck af. Op het 
laatste ogenblik werd hij afgestopt. 
De gasten bleven bij vlagen goed spe-
len en druk zetten op de verdediging 
van KCVO. Dit leverde in de 54ste een 
corner op. Yannick Gorter trok strak 
voor en Jarno Vriezekolk kopte hard 
binnen 1-1. Even later zag hij de kee-
per ver voor zijn doel staan, schoot 

van ruim 40 meter op het doel en met 
de grootste moeite wist keeper Mau-
rice Heutinck de bal uit zijn doel te 
slaan. Jesse Knetsch reageerde net iets 
te laat om de bal binnen te schieten. 
De thuisploeg was even de weg kwijt. 
Bert Westendorp schoot net over en 
in de 62ste minuut kopte hij een voor-
zet van Nicky Eekhuis mooi binnen 
1-2. De rush van Nicky Eekhuis was 
oogstrelend. In de 70ste maakte dezelf-
de speler een overtreding en de vrije 
trap werd snel genomen. Mike Hen-
driks stond geheel vrij en kopte de 
2-2 in. Beide ploegen gingen voor de 
winst. Niels uit den Bogaard schoot 
in kansrijke positie hoog over en Jesse 
Knetsch schoot te zacht in. De thuis-
ploeg wilde persé drie punten hebben 
i.v.m. de derde periode. Pal voor het 
einde dacht Leon van Eelen alsnog te 
scoren, maar door een katachtige re-
actie van keeper Jay Koster en de paal 
werd een doelpunt voorkomen. Deze 
middag bleek weer dat je met inzet, 
gemotiveerd zijn ver kunt komen.

http://www.oosterhuizen.eu
http://www.oosterhuizen.eu
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INTERESSE IN ZELFBOUW?

WWW.HEGEMANSAMENBOUWEN.NL

overleg uw  

 T.  0571 - 26 20 63

ontvang binnen 
5 dagen uw 
persoonlijk BOUW-

WENSEN

optimale 
begeleiding 

tips
 adviezenONTWERP

Grondverkoop voor begeleid particulier opdrachtgeverschap in Twello een succes!

Samen Bouwen Achter ‘t Holthuis

Volop aan het bouwen
Begeleid particulier opdrachtgeverschap betekent, dat de kopers samen met 
Hegeman Samen Bouwen een woning ontwerpen en bouwen. Bas Hegeman 
voegt hieraan toe: “Inmiddels zijn wij volop bezig met de bouw van zes unie-
ke woningen. De kopers hebben 100% gebruik gemaakt van de keuzevrij-
heid om zelf hun woning samen te stellen aan de hand van voorbeelden. Wij 
bieden potentiële kopers, na het overleggen van hun persoonlijke wensen, 
binnen vijf dagen een vrijblijvende offerte met een persoonlijk ontwerp. Aan 
de hand van deze offerte en de kavelprijs kan de potentiële koper eenvoudig 
zijn of haar budget toetsen.”

Persoonlijke begeleiding
Eén van de kopers, Olaf Keurntjes vertelt enthousiast: “Na het overleggen 
van onze wensen, heeft Hegeman ons binnen een week: een vrijblijvend 
ontwerp, een technische omschrijving en een prijs overhandigd. Deze sloten 
direct aan bij onze wensen en ons budget. Na enkele zeer plezierige vervolg-
gesprekken met handige tips en adviezen, is het resultaat echt helemaal top. 
Wij zijn volop bezig met de inrichting en genieten ervan!”
Ook koper Ahyan Sahin is te spreken over de samenwerking met Hegeman 
Samen Bouwen: “Het bouwproces verloopt gesmeerd. Goede begeleiding 
en duidelijke communicatie, wij zijn zeer tevreden. Het geeft ons een gevoel 
van controle en kwaliteit!”   
“Wat wij vooral als zeer prettig ervaren hebben aan Hegeman, is de snelheid 
en vakkundigheid in het voortraject van ontwerp tot prijs. De stukken, die 
wij in dat traject van Hegeman ontvingen, zijn zeer professioneel en ze zijn 
perfect voor een financieringsaanvraag”, voegt koper Jacqueline Elizen toe.  

Beschikbaarheid BPO
Binnen het project begeleid particulier opdrachtgeverschap 
van Hegeman zijn nog enkele kavels beschikbaar. Geïnteres-
seerden kunnen voor het actuele aanbod kijken op: 
www.samenbouwenachterhetholthuis.nl

Zelfbouw op eigen kavel
“Op dit moment begeleiden wij ook potentiële kopers, die 
zich willen inschrijven op de kavels van de gemeente Voorst 
plan De Schaker fase 2. Voor deze kopers maken wij, voor-
afgaand aan de loting, een vrijblijvend ontwerp naar eigen 
wens inclusief een technische omschrijving, adviezen, tips en 
bouwprijs met bijkomend kostenoverzicht. Hiermee krijgen 
deze potentiële kopers snel inzicht in zelfbouw. En dat maakt 
het inschrijven een stuk gemakkelijker”, aldus Bas Hegeman.

Mogelijkheden Hegeman Samen Bouwen
Wilt u sneller inzicht in zelfbouw? Bent u geïnteresseerd in 
een kavel op plan De Schaker fase 2? Wilt u een vrijblijvend 
ontwerp inclusief bouwprijs?
Informeer dan eens naar de mogelijkheden op 
www.hegemansamenbouwen.nl. 

Hegeman Samen Bouwen helpt u graag verder!

TWELLO.- Eind 2013 is Hegeman Samen Bouwen gestart met het project 
Samen Bouwen achter ‘t Holthuis. Inmiddels heeft Hegeman met zes ko-
pers overeenstemming bereikt. Op zes kavels, waarvoor projectbouw 
gepland stond, worden nu woningen gebouwd met begeleid particulier 
opdrachtgeverschap (BPO).

incl. bouwprijs
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Meisjes Cupa-Wilp C strijden voor  
kampioenschap in hoofdklasse

Elke week een 
praktijk over de zorg. 

Deze week verzorgd door:

In goede handen
Meneer Peters (78):

Iedereen weet het: de zorg verandert. Je hoort er veel sombere verhalen over. 
Steeds minder geld, en dan die toenemende vergrijzing… Ik ben zelf ook zo’n 
grijsaard, en ook ik heb te maken met de veranderingen in de zorg. Maar grijs of 
niet, ik word er niet somber van, integendeel!

Ik heb al zo’n tien jaar COPD, waardoor ik vaak benauwd ben, een puffer moet 
gebruiken en soms aan de zuurstof moet. Ik heb geen zin om hier te gaan vertellen 
hoe zielig ik ben, want daar gaat het me niet om (en bovendien: ik heb jarenlang 
stevig gerookt, dus ik moet nu niet achteraf gaan zeuren). Waar het me wel om 
gaat, is hoe de zorg zich in die tien jaar heeft ontwikkeld. 

In het begin zag ik eens in de zoveel tijd de longarts. Die bekeek dan hoe het 
ervoor stond, paste de medicatie daarop aan, en dat was het. Af en toe zag ik een 
verpleegkundige, en soms de huisarts, maar het grootste deel van de tijd stond ik er 
alleen voor. Dat lag trouwens vooral aan mezelf, want ik vraag niet graag om hulp. 
Die houding heeft me in het verleden wel een paar angstige momenten opgeleverd!

En nu? Vorig jaar kreeg ik van Sensire een iPad te leen. Daarop vul ik twee keer 
per week een vragenlijst in om mijn gezondheid te checken. Als de resultaten 
afwijken, krijgt Sensire ze automatisch binnen en en maakt de verpleegkundige 
via de iPad beeldcontact met me, die aangeeft wat ik kan doen om me weer beter 
te voelen. Ik hoef dus niet te denken: voel ik me nu echt zo slecht dat ik hulp moet 
inschakelen? Nee, het gaat allemaal vanzelf. Geruststellend en makkelijk, zeker 
voor iemand als ik.

Het mooiste is misschien nog wel dat iedereen met wie ik vanwege mijn ziekte te 
maken heb, met elkaar verbonden blijkt te zijn. Dat merkte ik een paar maanden 
geleden, toen ik tijdens een hevige aanval van benauwdheid dacht dat ik erin zou 
blijven. Via de iPad kreeg ik snel contact met de verpleegkundige, die direct het 
ziekenhuis inschakelde. Tien minuten later was de ambulance er. Na een dag 
mocht ik weer naar huis, want de zorg liep thuis gewoon door. Daardoor weet ik 
nu: als er iets gebeurt, ben ik meteen in goede handen.

Dus ja, de zorg verandert… En gelukkig maar!

www.sensire.nl       
0900 – 88 56 

Wilt u reageren op deze column? 
Stuur dan een e-mail naar communicatie@sensire.nl “O
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Wilp laat het liggen tegen Orderbos
WILP.- Na de overwinning van vo-
rige week tegen Terwolde mocht 
Wilp vandaag aantreden tegen Or-
derbos. Orderbos staat laag op de 
ranglijst maar is een stugge ploeg. De 
eerste ontmoeting dit seizoen tussen 
beide ploegen eindigde in een grote 
deceptie voor  Wilp. In Apeldoorn 
werd met liefst 6-0 verloren. Ook 
vandaag bleek Orderbos een taaie 
tegenstander. De wedstrijd begon 
met twee verdedigend ingestelde 
ploegen en kwam maar niet op gang. 
Het eerste half uur werd gekenmerkt 
door 2 ploegen die met name de 
lange bal hanteerden. Na een half-
uur nam Wilp de regie over. Dit le-
verde schietkansen op voor Maarten 
Kroes, Dennis Visser en Mark Wol-
ters maar grote kansen bleven uit. 
De kleedkamer werd opgezocht met 

een 0-0 stand waarmee Orderbos het 
meest content was. Direct na de rust 
ging het vreselijk mis voor de thuis-
ploeg. Vanaf de aftrap werd de bal 
verspeeld en Orderbos speelde dit 
handig uit. Keeper Teunissen was 
kansloos en Wilp keek tegen een ach-
terstand aan. Wilp was zoekende en 
kon moeilijk kansen creëren. Teunis-
sen wist enkele keren knap redding 
te brengen waardoor het slechts 0-1 
bleef. Na een kwartier in de tweede 
helft was het Mark Wolters die goed 
doorzette. Hij veroverde de bal en gaf 
Bart Keurhorst de uitgelezen moge-
lijkheid op de gelijkmaker. De keeper 
van Orderbos wist echter redding te 
brengen. Tien minuten voor tijd pro-
beerde Wilp met een dubbele wissel 
de bakens te verzetten. Het inbren-
gen van Thomas Kroes en Matthijs 

Aalpoel zorgde voor nieuw elan. In 
een hectische slotfase ging Wilp op 
zoek naar de gelijkmaker. Zelfs kee-
per Teunissen ging mee naar voren 
maar het grootste gevaar voor de 
gasten kwam van een eigen verde-
diger die een bal richting eigen doel 
kopte. Zijn inzet werd echter nog ge-
red door de doelman. Niet veel later 
floot de scheidsrechter voor het eind 
van de wedstrijd. Een teleurstellend 
resultaat voor Wilp. Zeker gezien de 
andere uitslagen van deze speelron-
de. Doordat ook Anadolu, Klaren-
beek en CUPA punten hebben ver-
speeld hadden de zwartwitten goede 
zaken kunnen doen. Door het verlies 
van vandaag zakt Wilp echter naar 
de 5e plaats op de ranglijst. Volgend 
weekend is Wilp vrij en het weekend 
daarna volgt de kraker tegen CUPA.

Negende speelronde 
jeugdcompetitie tafeltennis
TWELLO.- Zaterdag 12 april speelden alle jeugdteams van TTV Trias een 
thuiswedstrijd in de jeugdcompetitie tafeltennis. Met vijf teams was het een 
drukke en gezellige middag in het Triaspant aan de Stinzenlaan. Bovendien 
waren de prestaties van de diverse teams uitstekend.

Trias 1
Michelle Groothedde, Marleen IJs-
seldijk en Lynn Diamant speel-
den tegen Tafeltennis Zwolle 4. De 
Zwollenaren hadden nog enkele 
punten nodig voor het felbegeerde 
kampioenschap in de Hoofdklasse. 
De dames waren niet opgewassen 
tegen het goede spel van Zwolle. 
Tafeltennis Zwolle ging met een 9-1 
overwinning het kampioenschap 
vieren.

Trias 2
Trias 2 nam het op tegen Twekkel-

Trias 4
Jasper Heil, Bram Postma en Leon 
Doeve ontvingen Kampenion 6. De 
Kampenaren vertoeven steevast op 
de laatste plaats in de tweede klasse, 
maar begonnen desondanks goed 
aan de wedstrijd. Kampenion won 
deze partij en daarmee ook de wed-
strijd verdiend met 6-4.

Trias 5
Trias 5 speelde zaterdag in een ge-
heel vrouwelijke bezetting tegen 
TTV Heino uit de gelijknamige 
plaats. Inzet was vanmiddag het 
behoud van de negen punten voor-
sprong op de nummer laatst van de 
vierde klasse.Trias en Heino deel-
den gebroederlijk de punten. Eind-
uitslag 5-5.

erveld. Robert-Jan Schimmel, Enrico 
Schotman en Rick IJsseldijk stonden 
in het klassement maar 1 punt voor 
op de Enschedeërs dus het was zaak 
goed bij de les te blijven. Robert-Jan 
maakte korte metten met zijn tegen-
stander en zorgde voor een eind-
stand van 7-3.

Trias 3
Trias 3 speelde tegen Blauw-Wit uit 
Almelo. Trias kan de laatste plaats 
in de poule niet meer ontlopen en 
kon dus vrij uit spelen. Het werd een 
zeer verdiende 6-4 uitslag.

Voorwaarts volleybalmeisjes B1 
overtuigend naar kampioenschap
TWELLO.- Waar het in de eerste 
seizoenshelft net niet lukte, is er nu 
geen twijfel mogelijk.
Voorwaarts MB1 is de beste en mag 
zich daarom kampioen noemen in 
de 2e klasse!
Geen enkele wedstrijd werd deze 
seizoenshelft verloren, de meiden 
verloren slechts 3 sets, 1095 punten 
voor en slechts 578 punten tegen. De 
meiden wisten de tegenstander in 15 
sets onder te 10 te houden. Op za-
terdag 12 april de laatste wedstrijd 
uit tegen Hevo met een volle tribune 
meegereisde supporters. Het was 
eigenlijk een formaliteit, omdat de 
nr. 2 de meiden al niet meer in kon 
halen. Maar dat maakt voor deze fa-
natieke meiden niet uit. Ook in deze 
wedstrijd werd weer de volle winst 
gehaald met zeer overtuigende set-
standen. 

Jasmijn, Lisette, Melissa, Merel, Sanne, Sophie en Sophie en trainers 
Madelon en Marcel, van harte gefeliciteerd!

Ilse Pol geeft startschot bij de 4e 
Nationale Ballonnenloop
TWELLO.- Ilse Pol de bekende 
hardloopster uit Twello geeft het 
startschot bij de 4e Nationale Bal-
lonnenloop op zaterdag 17 mei. Het 
loopevenement vindt plaats op het 
prachtige recreatiegebied Bussloo. 
Stichting Onze Ballon organiseert 
deze loop omdat de Ballon moet 
blijven varen, zodat zieke en pre 
terminale kinderen een geweldige 
dag kunnen beleven. Daar is heel 
veel geld voor nodig. Daarom ver-
zoekt men iedereen te lopen voor 
Onze Ballon. Theo, Jack en Rijk zijn 
zelf ervaren hardlopers en voor dit 
prachtige doel willen ze nog wel 
wat harder lopen. Ook dit jaar is er 

weer de bekende kidsrun, een af-
stand over 1 kilometer welke start 
om 16.00 uur. Het inschrijfgeld be-
draagt slecht € 5.00 en na afloop ont-
vangen alle deelnemende kinderen 
een leuke herinnering. Deze loop is 
speciaal bedoeld voor de kinderen 
uit het basisonderwijs. Daarnaast is 
er natuurlijk weer de 5 km de 7,5 
km (1 ronde) en de 15 km(2 rondes). 
Start van deze afstanden is om 16.30 
uur en het inschrijfgeld is 10 euro. 
Het inschrijfgeld gaat volledig naar 
Onze Ballon, Maar, men verloot ook 
heuse ballonvaarten onder de deel-
nemers. Na afloop van het sportieve 
en gezellige loopfeest worden op het 

voetbalveld van sv Cupa 3 ballon-
nen opgeblazen, om met zeer zieke 
kinderen uit de regio en misschien 
ook wel met jou te gaan varen. Wan-
neer jij het meeste sponsor geld bin-
nenhaalt mag je ook mee met deze 
fantastische vaart. Voor meer infor-
matie over de stichting en de ballon-
nenloop verwijzen we naar de web 
site www.onzeballon.nl (ballonloop 
2014). 

Voorinschrijven: Dit kan vanaf nu 
via de site www.inschrijven.nl (bal-
lonloop) en op de dag zelf in het 
clubhuis van s.v. Cupa in Bussloo 
tot een half uur voor aanvang. 

Voorwaarts mini’s N3 kampioen 
TWELLO.- Afgelopen week hadden 
ze het er allemaal alleen nog maar 
over “wij kunnen kampioen wor-
den”. De jongens en meiden van 
niveau 3; Maureen Borger, Meike 
Westra, Merijn Bosman, Mirthe 
Borgonjen, Romee Rodijk en Sven 
Bevers. Zaterdagmorgen moest het 
gebeuren ze hadden 2 punten voor-
sprong op de nummer 2. De eerste 
wedstrijd was dan ook meteen de 
meest cruciale. Want we moesten 
dan ook direct tegen de nummer 2 
DeVolCo’88. Nadat we slecht begon-
nen waren en al snel met 2-0 achter-
stonden, moesten alle zeilen bijgezet worden. We kwamen steeds beter in de 
wedstrijd te zitten en kwamen terug met een uiteindelijke voorsprong van 4-3 
wonnen we deze eerste set. Nadat we de tweede set ook gewonnen hadden met 
4-3 hadden we de eerste 4 punten binnen. Iedereen was door het dolle heen en 
ze begonnen dan ook enthousiast en zeer fanatiek aan de tweede wedstrijd tegen 
Wilp. Deze wedstrijd wonnen ze uiteindelijk met 4-3 de eerste set, en de tweede 
met 5-1. Onze derde wedstrijd werd door dit fantastische resultaat heel even 
uitgesteld. De eerste set met 5-1 gewonnen en de tweede met 3-3 gelijk.

BUSSLOO.- Waar een kleine club groot 
in kan zijn, dat bewijzen de meisjes C 
bij Cupa - Wilp. De meisjes zijn in de 
race voor het kampioenschap in de 
hoofdklasse. Iedere week moeten zij 
tegen grote voetbalverenigingen aan-
treden, maar nemen de punten mee 
naar huis. Het team is ontstaan, door 
mee te doen op het schoolvoetbal toer-
nooi in Twello. Ze behaalden toen een 
2e plek, dus dat het talent aanwezig 
is mag duidelijk zijn. Om de compe-
titie in te gaan was het wenselijk dat 
het team zou worden aangevuld. Ge-
lukkig hebben de meisjes er zelf voor 
gezorgd dat er aanvulling kwam uit 
zowel Voorst als Twello. Er spelen nu 
19 meisjes in het team. De wedstrij-
den en trainingen vinden plaats op 

het complex bij Cupa. In de najaars-
competitie is het de meiden net niet 
gelukt om kampioen te worden van de 
1e klasse. In de winterstop vond pro-
motie naar de hoofdklasse plaats en op 
dit moment is het team nog volop in 
de strijd om het kampioenschap van 
de hoofdklasse (het hoogste niveau 
op gebied van meidenvoetbal). In de 
komende weken zal blijken of dit gaat 
lukken. Het C-team speelt zijn thuis-
wedstrijden om 14.00 uur op het Cupa 
complex. Voor het komend seizoen 
is men nog op zoek naar een trainer/
trainster die het team wil trainen. Voor 
meer informatie kan contact worden 
opgenomen met:  Mariette ten Hove  
(06) 51231890 of Ben Hulscher (06) 
22690892.



Meer bewegen met de Na� onale Sportweek

Kijk voor meer informa� e op www.ac� efvoorst.nl

Van vrijdag 18 april tot en met zaterdag 26 april vindt de Na	 onale 
Sportweek plaats. De Na	 onale Sportweek is een landelijk sport-
evenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage 
zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. 
Hee�  u de spandoeken al zien hangen? Ook de gemeente Voorst 
doet mee aan dit landelijke evenement. Gedurende de hele week 
worden diverse ac	 viteiten georganiseerd in de gemeente Voorst 
om de inwoners te s	 muleren in beweging te komen en kennis te 
laten maken met diverse sport- en beweegac	 viteiten.

DOE OOK MEE!
Hieronder vindt u een overzicht van de diverse ac	 viteiten die 
georganiseerd worden. Aan bijna alle ac	 viteiten kunt u kosteloos 
deelnemen. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen en juist 
in deze week lekker in beweging te komen. Er is vast wel iets wat 
u leuk vindt of een keer wilt uitproberen. Alleen, of samen! Met 
partner, vriend(in), buurman/-vrouw, vader, moeder, zoon dochter, 
opa, oma. Wij dagen u uit. Wie daagt u uit? Voor meer informa	 e 
en mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op www.ac	 efvoorst.nl

Dag Tijds	 p Ac	 viteit Loca	 e Doelgroep

Vrijdag 18 april 13.00 – 17.00 OPENING NATIONALE SPORTWEEK TWELLO Marktplein ALLE LEEFTIJDEN

Zondag 20 april 13.30 WANDELEN op zondagmiddag TEUGE Start bij  ‘’t Oegenbos’ ALLE LEEFTIJDEN

Maandag 21 april 09.30 / 11.30 PAASWANDELTOCHT POSTERENK Start bij de ‘Wilpermolen’ ALLE LEEFTIJDEN

Dinsdag 22 april 10.00 – 12.00 BOOTCAMP clinic voor 55+ TWELLO Start bij Zwembad de Schaeck VOLWASSENEN (55+)

10.00 – 12.00 Kennismaken met FITNESS TWELLO SV Twello, Sportpark Zuiderlaan VOLWASSENEN (vanaf 16 jr)

16.30 – 17.30 BOOTCAMP clinic voor jongeren BUSSLOO Start bij ‘Hof van Bussloo’ JONGEREN (12 – 18 jr)

18.00 – 19.00 BOOTCAMP clinic voor 18+ BUSSLOO Start bij ‘Hof van Bussloo’ VOLWASSENEN (vanaf 18 jr)

20.00 – 21.30 TENNIS clinic KLARENBEEK TC De Zweepslag VOLWASSENEN (vanaf 16 jr)

Woensdag 23 april 10.00 – 12.00 Kennismaken met FITNESS TWELLO SV Twello, Sportpark Zuiderlaan VOLWASSENEN (vanaf 16 jr)

14.00 – 15.00 AQUABOOTCAMP voor kids TWELLO Zwembad De Schaeck JEUGD (7 – 13 jr)

14.00 – 16.00 BEACHVOLLEYBAL clinic voor jeugd TWELLO SV Voorwaarts, Sportpark De Laene JEUGD (groep 5 – 8)

14.30 – 16.30 FREE RUNNING clinic TWELLO SV Twello, Sportpark Zuiderlaan JONGEREN (12 – 18 jr)

16.30 – 17.30 ZWEMSPORTMIDDAG TWELLO TZ&PC Proteus, Zwembad De Schaeck JEUGD (6 – 13 jr)

16.30 – 17.30 BOOTCAMP clinic voor jongeren BUSSLOO Start bij ‘Hof van Bussloo’ JONGEREN (12 – 18 jr)

18.00 – 19.00 BOOTCAMP clinic voor 18+ BUSSLOO Start bij ‘Hof van Bussloo’ VOLWASSENEN (vanaf 18 jr)

Donderdag 24 april 10.00 – 12.00 Kennismaken met FITNESS TWELLO SV Twello, Sportpark Zuiderlaan VOLWASSENEN (vanaf 16 jr)

19.30 / 20.30 ZUMBA clinic KLARENBEEK Gymzaal De Dalk VOLWASSENEN (vanaf 16 jr)

19.00 – 21.00 BEACHVOLLEYBAL clinic voor 18+ TWELLO SV Voorwaarts, Sportpark De Laene VOLWASSENEN (vanaf 18 jr)

Vrijdag 25 april 14.00 – 15.30 SPORTFIT 55+ TWELLO SV Twello, Sportpark Zuiderlaan VOLWASSENEN (55+)

16.00 – 17.00 Kennismaken met JEUGDFITNESS TWELLO SV Twello, Sportpark Zuiderlaan JONGEREN (11 – 16 jr)

19.00 – 20.00 ZWEMSPORTAVOND TWELLO TZ&PC Proteus, Zwembad De Schaeck JEUGD (6 – 13 jr)

19.00 – 20.30 TENNIS clinic KLARENBEEK TC De Zweepslag VOLWASSENEN (vanaf 16 jr)

Zaterdag 26 april 09.00 – 10.00 FYSIOFITNESS 55+ TWELLO Fysiotherapie De Boombosch, MC Twello VOLWASSENEN (55+)

12.00 / 14.00 FIETSTOCHT KLARENBEEK Dokter Blokplantsoen ALLE LEEFTIJDEN

15.45 Dans je fi t (kids) KLARENBEEK Dokter Blokplantsoen JEUGD (vanaf 2 jr)

Zondag 27 april 13.30 – 15.30 ATB clinic voor beginners KLARENBEEK Sportpark De Pauw VOLWASSENEN (vanaf 16 jr)

Maandag 28 april
(schoolvakan	 e)

09.00 – 10.00 65+ GYM KLARENBEEK Gymzaal de Dalk VOLWASSENEN (65+)

09.30 – 10.30 BMX clinic TWELLO Skateplein achter Sporthal Jachtlust JEUGD (groep 5 – 8)

09.30 – 10.30 FREE RUNNING clinic TWELLO Skateplein achter Sporthal Jachtlust JEUGD (groep 1 – 8)

10.45 – 11.45 BMX clinic TWELLO Skateplein achter Sporthal Jachtlust JEUGD (groep 5 – 8)

10.45 – 11.45 FREE RUNNING clinic TWELLO Skateplein achter Sporthal Jachtlust JEUGD (groep 1 – 8)

10.45 – 11.45 TENNIS clinic TWELLO Skateplein achter Sporthal Jachtlust JEUGD (groep 1 – 8)

12.00 – 13.00 BMX clinic TWELLO Skateplein achter Sporthal Jachtlust JEUGD (groep 5 – 8)

12.00 – 13.00 VOETBAL clinic TWELLO Skateplein achter Sporthal Jachtlust JEUGD (groep 1 – 8)

19.15 – 20.15
20.30 – 21.30

FYSIOFIT proefl es
FYSIOFIT proefl es

KLARENBEEK
KLARENBEEK

Fysiotherapie Klarenbeek, MC de Mölle
Fysiotherapie Klarenbeek, MC de Mölle

VOLWASSENEN (vanaf 20 jr)
VOLWASSENEN (vanaf 20 jr)

Dinsdag 29 april
(schoolvakan	 e)

10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00

Rabobank MOUNTAINBIKE kids dag
Rabobank MOUNTAINBIKE kids dag
Rabobank MOUNTAINBIKE kids dag

BUSSLOO
BUSSLOO
BUSSLOO

Recrea	 egebied Bussloo
Recrea	 egebied Bussloo
Recrea	 egebied Bussloo

JEUGD/JONGEREN (9 – 16 jr)
JEUGD/JONGEREN (9 – 16 jr)
 JEUGD/JONGEREN (9 – 16 jr)

Donderdag 1 mei 18.00 / 20.00 FITTEST voor 55+ TWELLO Fysiotherapie De Boombosch, MC Twello VOLWASSENEN (55+)
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Kom vrijdag naar de start van de 
Nationale Sportweek
TWELLO.- Van vrijdag 18 april tot 
en met zaterdag 26 april doet de 
gemeente Voorst mee aan de Natio-
nale Sportweek. Tijdens deze week 
krijgt u informatie en kunt u deel-
nemen aan activiteiten om meer 
te bewegen. Op vrijdagmiddag 18 
april open ik om 13.00 uur de Na-
tionale Sportweek. Ik nodig u van 
harte uit om hierbij aanwezig te zijn 
op het Marktplein in Twello!

Meer bewegen is gezonde 
leefstijl
Door gezond te eten en meer te be-
wegen werken we aan een gezonde 
leefstijl. Maar helaas beweegt een 
groot deel van onze inwoners nog 
onvoldoende en dat willen we ver-
anderen. Dat doen we door meer be-
wegen aantrekkelijk en gemakkelijk 
te maken.

Gratis fittest 
Op de markt hebben we een spe-
ciaal ingerichte Sportweekstand. 
Hoe fit ben ik eigenlijk? Daar ben 
ik benieuwd naar en daarom laat 
ik mij vrijdagmiddag eerst een fit-
test afnemen op de zogenaamde 
gezondheidszuil. Die fittest of ge-
zondheidscheck is overigens gratis 
voor alle bezoekers van de Sport-
weekstand. Daar kunt u zich dan 
ook meteen laten informeren over 
de diverse mogelijkheden op het 
gebied van sport en bewegen in 
de gemeente Voorst. Hiervoor zijn 
alle buurtsportcoaches aanwezig 
en zij beantwoorden graag uw vra-
gen. Voor vragen over verantwoord 
sporten, het (weer) oppakken van 
sport na blessures en het voorko-
men van blessures kunt u terecht 
bij de (sport)fysiotherapeuten van 
De Boombosch. En Erika Jansen, 
sportvoedingsconsulent en personal 
trainer, geeft gericht advies en bege-
leiding op het gebied van sporten, 
bewegen en voeding. Graag tot ziens 
op vrijdagmiddag in de Sportweek-
stand! En mocht u die middag niet 
in de gelegenheid zijn dan nodig ik 
u graag uit om een kijkje te nemen 
op www.actiefvoorst.nl. Hier vindt 
u een overzicht van activiteiten in 
de gemeente Voorst die door inzet 
van de buurtsportcoaches/dorps-
contactpersonen en andere sportor-
ganisaties zijn ontwikkeld en geor-
ganiseerd. Kijk en kom in actie!
Met sportieve groet, Edo Horstman, 
wethouder.

SV Twello Sportweek 

In de week van 19 t/m 26 april vindt 
de Nationale Sportweek in Neder-
land plaats. Het thema is: ‘Ik neem 
je mee’. Dus schroom niet om ie-
mand mee te nemen, hartstikke ge-
zellig om met vrienden of kennissen 
te sporten! SV Twello doet hier ook 
actief aan mee en organiseert gratis 
sportactiviteiten en proeflessen ge-
durende deze week voor kinderen 
en volwassenen op Sportpark Zui-
derlaan.  In verband met de paas-
dagen zal de Nationale Sportweek 
officieel geopend worden op dins-
dag 22 april. De afsluiting is op vrij-
dag, omdat zaterdag de Koningsdag 
plaatsvindt. 
Op dinsdag 22 april wordt er om 9:00 
uur dansend de Nationale Sport-
week bij SV Twello geopend door 
voorzitter Fred Meeuwsse. Kinderen 
van groep 5 t/m 8 van de basisscho-
len in de gemeente Voorst zullen 
hieraan deelnemen. De meiden van 
SV Twello Jazz zijn druk bezig met 
het verzinnen van de pasjes om de 
Twello dans weer een succes te ma-
ken met maar liefst 196 leerlingen. 

Programma 
Op dinsdagavond om 19:30 uur 
speelt het G-voetbal team van SV 
Twello een wedstrijd op het sport-
park tegen GA Eagles.  Op het eind 
van de woensdagmiddag vindt de 

clinic free-running plaats. Dit is 
een spannende en uitdagende trend 
voor de jeugd tussen 12 t/m 18 jaar, 
die steeds meer opkomt in Neder-
land. Er zijn open lessen van 14:30 
tot 16:30 in de turnzaal om kennis 
te maken. Speciaal voor de jongste 
voetballers van SV Twello wordt 
er woensdagmiddag 23 april vanaf 
17:00 een voetbal clinic gegeven. 
Op donderdag 24 april om 19:00 uur 
zal er een clinic plaatsvinden voor 
de basketballers van SV Twello. 
Mathieu ten Dam, oud basketbalin-
ternational met coaching-ervaring 
op eredivisieniveau zal deze clinic 
aanbieden. Zelf heeft hij op een 
Amerikaanse universiteit leren bas-
ketballen en als professional heeft 
hij bij het Nederlands team en in de 
Belgische competitie gespeeld. Voor 
de doelgroep 55+ begint men vrijdag 
25 april om 14:00 uur met een leuke 
warming up. Daarna gaat men onder 
andere fitnessen, dynamic tennissen 
en een leuke balsport doen. Men kan 
gebruik maken van de gezondheids-
zuil, waar de algemene gezondheid 
wordt gemeten. Deze activiteit duurt 
tot 15:30 uur. Om kennis te maken 
met fitness is er voor de jeugd van 
11 t/m 16 jaar op vrijdag 25 april de 
kans toe. Men beleeft hoe leuk het 
kan zijn, leert nieuwe leeftijdsgeno-
ten kennen en leert het lichaam op 
een goede en veilige manier te trai-
nen. Tussen 16:00 – 17:00 kan men 
zijn energie kwijt. 

De hele week fitness en 
gezondheidszuil 
De gezondheidszuil is de rode draad 
in de sportweek en kan van 22 april 
tot en met 24 april gebruikt worden 
om de gezondheid te checken. Ie-
dereen kan ook gratis kennismaken 
met fitness. De fitness is geopend 
van 8:30 - 12:00 en van 17:30 - 21:30 
uur. Voor de dames is er op maan-
dagavond van 20:30 – 21:30 Perfect 
Pilates, op woensdagochtend van 
9:00 – 10:00 uur Bodyfit en ’s avonds 
van 19:00 – 20:00 Jazz Dance. Voor 
dames en heren is er op woensdag 
avond van 19:00 – 20:00 Steps. Op 
www.svtwello.nl onder het kopje 
‘algemeen’ vindt men een overzicht 
van de afdelingen met alle sporten 
voor kinderen en volwassenen, die 
tijdens de Sportweek plaatsvinden. 
Tot ziens in de Sportweek op Sport-
park Zuiderlaan! 

Beachweek 
sv Voorwaarts 

Tijdens de nationale sportweek van 19 
t/m 26 april wordt er een beachweek 
georganiseerd bij SV Voorwaarts. Een 
week vol superleuke activiteiten waar 
ook jij aan mee kunt doen. Kijk in 
onderstaand overzicht en geef je op! 
Voor meer informatie kun je terecht 
op www.voorwaartstwello.nl 

Dinsdag 22 april 
In samenwerking met de Martinus-
school worden er gymlessen georga-
niseerd voor de groepen 3 t/m 8. De 

gymlessen zullen een voorbereiding 
zijn op de koningsspelen van 25 
april. Een beachsoccerclinic voor de 
A en B jeugd van SV Voorwaarts.

Woensdag 23 april 
Voor alle kinderen uit groep 5 t/m 
8 uit Twello wordt er een beachvol-
leybal clinic van 14:00 – 16:00 uur 
georganiseerd. Inschrijven kan via 
beachclinic@hotmail.com!  Voor de 
A-, B- en C-jeugd van SV Voorwaarts 
handbal wordt er tussen 18:00 – 
19:00uur een beachhandbal clinic 
georganiseerd. Deze clinic wordt 
gegeven door trainers van de hand-
balbond. 
 
Donderdag 24 april
In samenwerking met de Martinus-
school worden er gymlessen georga-
niseerd voor de groepen 3 t/m 8. De 
gymlessen zullen een voorbereiding 
zijn op de koningsspelen van 25 
april. Tussen 16:30 – 17:30uur is er 
een een beachhandbal clinic voor de 
F- en H-pupillen van SV Voorwaarts. 
Tussen 19:00 uur en 21:00 uur vindt 
er een open beachvolleybal-avond 
plaats voor iedereen die 18 jaar of 
ouder is. Het is een open instuif dus 
je hoeft je van te voren niet aan te 
melden als je mee wilt doen.

Vrijdag 25 april
Vanaf 08:30 tot 12:00 uur worden 
de Koningspelen voor alle kinderen 
van de Martinusschool ook dit jaar 
weer gehouden bij SV Voorwaarts. 
Met activiteiten als smashbal, hand-
bal en het frisbee pionnen spel. 

Klarenbeeks 
programma 

Van 19 tot en met 26 april vindt de 
elfde Nationale Sportweek plaats. 
De dorpscontactpersonen van Kla-
renbeek hebben rondom deze week 
een gevarieerd sport en beweegaan-
bod samengesteld in samenwerking 
met diverse verenigingen en sport-
aanbieders uit het dorp. Om zo ie-
dereen de gelegenheid te geven ken-
nis te maken met de sporten die in 
Klarenbeek worden aangeboden en/
of om lekker sportief bezig te zijn, al-
leen of samen.
Op vrijdag 18 april vindt de af-
trap van de Nationale Sportweek 
2014 in de gemeente Voorst plaats 
op de markt in Twello. In een spe-
ciaal ingerichte sportweek-stand 
kunnen bezoekers een fittest laten 
afnemen middels een speciale ge-
zondheidszuil. Evenals hun collega 
buurtsportcoaches en dorpscon-
tactpersonen zijn de Klarenbeekse 
dorpscontactpersonen hier aanwe-
zig om de bezoekers te informeren 
over de diverse activiteiten en mo-
gelijkheden voor sport en bewegen 
in Klarenbeek en in de omliggende 
dorpen van de gemeente Voorst. 

Sport- en beweegaanbod
Na het paasweekeinde worden er 
dan iedere dag sport- en beweegac-
tiviteiten in Klarenbeek aangeboden, 

veelal voor personen vanaf zestien 
jaar. Op het programma staan onder 
andere voet-, volley en handbaltrai-
ningen. Dit betreffen open avonden 
waarbij er mee kan worden getraind 
met bestaande teams. De gymafdeling 
van Sportclub Klarenbeek biedt open 
gym- en aerobiclessen voor verschil-
lende doelgroepen: heren, dames en 
65-plussers. In Medisch Centrum De 
Mölle kan men (fysio)fitnessen bij Fy-
siotherapie Klarenbeek. Verder wor-
den speciale clinics georganiseerd, zo 
zijn er tennis- en zumbaclinics en een 
ATB clinic voor beginnende moun-
tainbikers die onder professionele 
begeleiding de bossen rondom Kla-
renbeek willen verkennen. Op diver-
se momenten in deze week is er ook 
gelegenheid deel te nemen aan yoga. 
Bij yoga kan men zelfs op de stoel 
mee doen, mocht men slecht kun-
nen staan of zitten op de grond. Dus 
ook voor minder mobiele mensen is 
er de mogelijkheid tot bewegen! Op 
koningsdag organiseert Oranjevereni-
ging Klarenbeek een fietstocht van 20 
tot 25 kilometer inclusief lunch waar 
de hele familie aan kan deelnemen. 
Later op die dag is er een spectacu-
laire dansworkshop voor de jonge 
Klarenbekers onder enthousiaste 
begeleiding van dansschool Dans je 
fit. Om alle sportaanbieders aan bod 
te laten komen, wordt de sportweek 
met twee dagen verlengd en zijn er 
ook op 27 en 28 april nog speciale 
sportactiviteiten ingepland. Het ge-
hele programma met aanvangstijden 
en locaties is te vinden op www.
klarenbeeksbelang.nl/dorpscontact-
persoon en op facebookpagina Dorps-
contactpersoon Klarenbeek. Alle ac-
tiviteiten zijn gratis, inschrijven kan 
via www.actiefvoorst.nl. Voor vragen 
kan contact op worden genomen met 
de dorpscontactpersonen, via email 
dorpscontactpersoon@klarenbeeks-
belang.nl of telefonisch via (06) 30 
72 33 85 (Roy Zweverink). Doe mee, 
kom in beweging en ervaar hoe leuk 
sporten kan zijn!

Zwembad de Schaeck

Klaar voor de start. Op vrijdag 18 
april komt u ons tegen op de markt! 
Samen met alle Buurt Sport Coaches 
en Dorpscontactpersonen uit de ge-
meente Voorst. Zij kunnen uw vra-
gen beantwoorden op het gebied van 
gezondheid en bewegen en welke 
mogelijkheden er zoal zijn.

Hoe fit bent u?
Op deze vraag kunnen wij al snel 
een antwoord geven. Op het gezond-
heidsplein kunt u plaats nemen op 
de gezondheidszuil van Salland 
verzekeringen. De gezondheidszuil 
biedt u op een eenvoudige manier 
een gezondheidscheck op gewicht, 
BMI, vetpercentage, hartslag en 
bloeddruk. Na de check krijgt u een 
uitdraai van de resultaten. Zo ziet 
u direct hoe het gesteld is met uw 
gezondheid en waar mogelijke ver-
beterpunten liggen.

Programma zwembad 
de Schaeck
Op dinsdag 22 april Bootcamp voor 
de fitte senior. Het programma ziet 
er als volgt uit. Om  10.00 uur wordt 
er gestart vanaf het zwembad met 
een kopje koffie/thee.  Na een korte 
uitleg gaan ze in de buitenlucht flink 
aan de slag. Joggen, diverse spier 
versterkende oefeningen en natuur-
lijk gaan ze met uw conditie aan de 
slag. Na afloop staat er voor iedere 
deelnemer een gezonde lunch klaar. 
Geef je snel op via actiefvoorst.nl of 
bij zwembad de Schaeck. Deelname 
is gratis!

Op woensdag 23 april om 15.30 uur 
Aqua Bootcamp 4 Kids. In het wed-
strijdbad kunnen alle kinderen op 
een kindvriendelijke manier een uur 
lang  kennismaken met  Aqua Boot-
camp 4 Kids! Wat er  precies wordt 
gedaan blijft nog een verassing maar 
het zal wel een fanatieke les wor-
den! Om het geheel helemaal com-
pleet te maken neem wel  een t-shirt 
mee. Kinderen met een zwemdiplo-
ma kunnen mee doen. Deze middag 
kan er natuurlijk  gewoon recreatief 
gezwommen worden van 13.00 tot 
16.30 uur.  Deelname aan de Aqua 
Bootcamp 4 Kids kost  € 4,55 of een 
meerbadenkaartje. Zwemmen kan al 
vanaf 13.00 uur! Wil jij graag mee 
doen? Dat  kan! Geef je snel op via 
actiefvoorst.nl.  Jij doet toch ook 
mee!
Tijdens het banenzwemmen. Ben je 
gewend om banen te zwemmen en 
heb je een redelijke conditie, maar 
wil je je conditie graag verbeteren? 
Kijk dan eens op de diverse zwem-
schema’s die in de Nationale Sport 
week langs de bad rand staan. Kijk 
ook eens op www.Aquafit4you.
nl , hier kunt u veel verschillende 
zwemschema’s vinden.

Een zesde plek voor 
Scouting Voorst 

VOORST/EEFDE.- Een patrouille van zeven Scouts (dit jaar een complete jon-
gensploeg) van Scouting Voorst deed in het weekend van 11 tot 13 april mee 
aan de Subregionale Scouting Wedstrijden (de SSW) op het terrein van de Jan 
van Riebeeck in Eefde. De patrouille, met twee “ervaren”  deelnemers (Eric en 
Luuk) en maar liefst vijf ‘starters’ (Arjen, Bas, Calvin, Lennart en Niels) heeft het 
uitstekend gedaan door op een zesde plek te eindigen.  Proficiat! De eerste plek 
was opnieuw (net als in 2013) voor de Kompasnaald in Gorssel. Als rode draad 
door het weekend heen liep het themaverhaal wat ging over een Koning en een 
Prins  en het liefje van de Prins (waar kennen we haar toch van?) uit een landje 
aan de Doodshoofdbaai . Dramatische ontwikkelingen eindigden in opsluiting 
van het liefje (de prinses) waarbij de Scouts de opdracht hadden de passende 
sleutels te vinden. Natuurlijk kwam dit uiteindelijk helemaal goed! Op de vol-
gende onderdelen werden de Scouts beoordeeld: Kamperen (kampopbouw, in-
richting, maar ook kampafbraak), koken, themapresentatie, tochttechnieken  met 
daarbij verschillende spelletjes. Bij de beoordeling werd met name gekeken naar 
de samenwerking binnen de patrouille. Nou, dat kunnen de Voorster Scouts wel! 
Ben jij (meisje of jongen vanaf 7 jaar) nieuwsgierig geworden en wil je ook een 
keertje komen kijken? Stuur een mail naar: info@scoutingvoorst.nl  of bel naar 
(06) 41688664.
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Dagbesteding voor ouderen:
gezellig onder de mensen
Binnenkort bestaat de dagbesteding van Mens en Welzijn Voorst 25 jaren. We kunnen dus bogen op 

veel kennis en ervaring. 

Mens en Welzijn Voorst biedt senioren ondersteu-

ning om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blij-

ven wonen. Daarvoor organiseren wij verschillende 

activiteiten waaronder de Dagbesteding. De Dag-

besteding is bedoeld voor zelfstandig wonende 

mensen die mede door beperking(en) niet of nau-

welijks in staat zijn zelf hun dag in te delen, die 

behoefte hebben aan sociaal contact, die het 

moeilijk vinden om alleen thuis te zijn, die wat 

vergeetachtig worden, die zich eenzaam voelen. De 

Dagbesteding van Mens en Welzijn Voorst is er ook 

om de partners en andere huisgenoten of familie 

- op wie vaak een beroep wordt gedaan - te ontlas-

ten.

Mens en Welzijn Voorst verzorgt de Dagbesteding 

nu nog in Het Baken aan de Kortenaerstraat 16 in 

Twello op maandag dinsdag, woensdag en vrijdag 

van 9.30 tot 16.00 uur. Vanaf juli 2014 gaan we 

verhuizen naar enkele andere locaties waarin we 

gaan samenwerken met Trimenzo, Riwis zorg en 

welzijn en de Passerel. Heeft u belangstelling, dan 

kunt u op afspraak vrijblijvend een kijkje komen 

nemen en een kopje koffi e drinken. U kunt een 

afspraak maken, informatie aanvragen en zich aan-

melden bij: Mens en Welzijn Voorst Dagbesteding, 

telefoon (0571) 27 90 90 of per emailbericht aan 

e.elzinga@mensenwelzijn.nl 

Wanneer komt u in aanmerking voor 
dagbesteding?
Het Centrum Indicatiestelling Zorg beslist nu nog of 

u in aanmerking komt voor de Dagbesteding. Daar-

voor kunt u een formulier ophalen of aanvragen bij 

het Wmo-loket in het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in 

Twello. Ook kunt u daar terecht voor meer informa-

tie over de voorwaarden en eventuele bijkomende 

kosten. De hoogte van uw inkomen bepaalt of u 

een eigen bijdrage moet betalen.

De deelnemers van de dagbesteding in 
het Baken komen graag in contact met 
vrijwilligers! 
 “Als je merkt dat de ouderen je graag zien, dan 

weet je dat je je werk goed doet. Dat geeft voldoe-

ning” zegt Tonnie Veldwijk. Zij is één van de vijf-

tien vrijwilligers die gezelligheid brengen bij dag-

besteding ‘het Baken’ in Twello.  Qua leeftijd 

verschilt Tonnie niet eens zoveel van de ouderen. 

Toch vindt ze haar leeftijd geen voorwaarde om 

vrijwilligerswerk met ouderen te doen. “Iedereen 

met een beetje inlevingsvermogen kan wel aan-

voelen hoe het is om oud of eenzaam te zijn.“ 

De vrijwilligers in het Baken onthalen ouderen 

dan ook met een warm welkom. Ze zetten koffi e, 

spelen een spelletje samen en assisteren bij een 

creatieve activiteit. 

Maar vrijwilligers bieden ook hulp op maat. Zo 

wilde een mevrouw graag een boodschap doen in 

het dorp, maar durfde dat niet meer. Ze was bang 

dat ze onderweg met haar scootmobiel vast zou 

komen te zitten. Daarom ging vrijwilligster Mele-

ana met haar mee. Samen ontdekten ze de op- 

en afritten in de stoep en hoe de bocht in de 

winkel het best genomen kon worden. Blij en 

opgewekt kwamen ze terug. De mevrouw kon 

vanaf nu weer zelfstandig naar het dorp en Mele-

ana was voldaan omdat ze had bijgedragen aan 

die onafhankelijkheid. Tonnie ervaart ook zo’n 

voldoening bij haar vrijwilligerswerk. “Ik vind het 

belangrijk om klaar te staan als men een beroep 

op me doet. Het is goed om de samenleving 

vooruit te helpen.”  

Voelt u zich aangesproken? 
Dagopvang het Baken zoekt 
vrijwilligers. 
Omdat de zorg steeds meer samen met vrijwilli-

gers inhoud krijgt zoeken we met name mensen 

die gepensioneerd zijn of geen werk meer hebben 

als (wijk)verpleegkundige, verzorgende of maat-

schappelijk dienstverlener. Ook zoeken we vrijwil-

ligers om koffi e te schenken en vrijwillige chauf-

feurs om deelnemers van en naar huis te 

vervoeren. Voor meer informatie kunt u telefo-

nisch contact opnemen met de Stichting Mens en 

Welzijn Voorst 0571 279090 of per email e.elzin-

ga@mensenwelzijn.nl  Hier kunt u zich ook aan-

melden. 

Hoe zo participatie-samenleving?
Wij van Mens en Welzijn Voorst zijn daar al jaren mee aan de slag. Veel van onze activitei-

ten die wij organiseren en veel van onze diensten, zijn er op gericht om iedereen zolang 

mogelijk zelfstandig te laten deelnemen in de samenleving. In 2012 is Mens en Welzijn 

gestart met een verandering in de organisatie om zo fl exibel te kunnen inspelen op 

nieuwe ontwikkelingen.

Op basis van de behoefte van onze klant en/of zijn omgeving wordt gekeken naar wat zij/

hij zelf nog kan, wat de directe omgeving eventueel daaraan kan bijdragen en daarna 

wordt er gekeken welke ondersteuning nodig is. 

Mens en Welzijn Voorst krijgt daarmee als belangrijkste taak, het mee bouwen aan een 

verantwoordelijke samenleving en vorm geven aan sociale samenhang en sociale netwer-

ken. Mens en Welzijn Voorst blijft echter in het bijzonder een vangnetfunctie behouden 

voor kwetsbare personen die niet, of niet volledig in staat zijn om op basis van eigen 

kracht te komen tot oplossingen voor hun vragen en behoeften.

In deze veranderende samenleving waarin verzorgingshuizen sluiten en oudere mensen 

langer thuis moeten blijven wonen, waarin mensen met een beperking niet langer in in-

stellingen worden opgevangen maar gaan integreren in de straat en wijk, waarin de kin-

deropvang moeilijker toegankelijk wordt en ouders om economische redenen met zijn 

tweeën moeten gaan werken, zal zorg dichterbij  u gebracht moeten worden.

Mens en Welzijn Voorst werkt daar hard aan. Een van de diensten waaraan veel behoefte 

is, is de maaltijden aan huis service, bij Mens en Welzijn beter bekend onder de naam 

Tafeltje Dek Je. Alleen dekt die naam de lading niet meer omdat u bij ons naast de maal-

tijdservice ook gebruik kunt maken van een boodschappen-service.

Maar u neemt niet alleen maaltijden of boodschappen af. Sociaal maatschappelijke aan-

dacht krijgt u er gratis bij. Wij van Mens en Welzijn Voorst onderscheiden ons t.o.v. an-

dere aanbieders van maaltijden door onze bezorgdienst, bestaande uit vrijwilligers die uit 

de gemeente Voorst komen. Vertrouwde en bekende gezichten. Mensen waarmee u mak-

kelijk een praatje kunt maken en die ook signalen oppikken wanneer u aangeeft ook be-

hoefte te hebben aan andere zaken. De lijnen zijn dan zo kort dat onmiddellijk doorge-

schakeld wordt naar andere diensten. 

Pak nu uw kans!!!!
Wanneer u nu klant wordt van onze maaltijdservice profi teert u van een aantrekkelijke 

kennismakingskorting van 35%.

 Wilt u meer weten over de mogelijkheden ga dan naar www.mensenwelzijn.nl 

Spreekt u ons het liefst persoonlijk? Neem dan telefonisch contact op met 

mevrouw Alie Last, telefoon 0571 279090.

Samen fi etsen!?
Ontmoeting, beweging en gezelligheid
In de maand mei organiseert Mens en Welzijn Voorst in samenwerking met de Eerste 

Twellose Toerclub (ETT) een introductieprogramma ‘Fiets en Geniet’. Om alle inwoners 

(55+-ers) uit de gemeente Voorst, die van fi etsen houden en graag samen willen fi etsen, 

kennis te laten maken met georganiseerde fi etstochten.

woensdag 7 mei  -  woensdag 14 mei  -  woensdag 21 mei

Iedereen is welkom om mee te fi etsen, in het bijzonder mensen van 55 jaar en ouder. 

De tochten hebben een lengte tussen de 25-40 km. Dit wordt in overleg bepaald en het 

tempo wordt aangepast aan dat van de groep. U kunt door gezellig met anderen samen 

te fi etsen op een leuke manier bewegen en aan uw conditie werken. We starten om 

09.30uur bij de ‘De Kruidentuin’ in Twello.

Informatie en aanmelden 
Voor meer informatie en aanmelden 

kunt u contact opnemen met Aranka 

Bosch van Mens en Welzijn Voorst, tel. 

0571-277941, e-mail a.bosch@men-

senwelzijn.nl of kijk op www.actief-

voorst.nl  

Schrijf u tijdig in voor één of meerdere 

dagen.
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U luistert toch ook!
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T (0570) 61 42 36
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incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Rabo Concours Hippique PSV Twello druk bezocht
TEUGE – Afgelopen zaterdag  waren 
de kleintjes aan de beurt. De eerste 
trailers reden net voor acht uur het 
parkeerterrein aan de Beukelaarsweg 
op. En na te hebben opgezadeld en in 
te hebben gereden ging het Rabo Con-
cours Hippique van PSV Twello om 
09.00 uur van start met maar liefst zes 
dressuurringen en een grote spring-
ring.  “Vandaag verwachten we zo’n 
235 combinaties aan de start, varië-
rend van de hele kleintjes met een A-
pony tot de grootsten van 17 jaar op 
een E-pony”, aldus Chef du Concours 
Hebe Jan de Buijzer.  “Maar in totaal 
zullen er over het hele weekend een 
kleine 600 paarden en pony’s aan de 
start verschijnen.”  Rabobank Voorst 
stimuleerde de hippische jeugd door 
een tweetal prachtige prijzen be-
schikbaar te stellen vanuit het lande-
lijke Rabo Talentenplan. Zowel bij de 
dressuur (L1) als bij het springen (L) 
stelde de Rabo een jeugdpakket be-
schikbaar, bestaande uit een tas voor 
rijlaarzen, een mooi zadeldekje en de 
mogelijkheid om in september mee te 
doen aan een landelijke talentendag 
op het KNHS Centrum in Ermelo. Bij 
het springen wist Christine Tessema-
ker van de Horsthoekruiters op Ni-
kita de concurrentie in barrage ruim 
een halve seconde voor te blijven 
waardoor zij met deze prijs naar huis 
mocht gaan. In dressuur was deze fel 
begeerde prijs voor Anne Bomers van 
WWNA op Sky Dancer. De strijd werd 
in haar klasse op hoog niveau uitge-
vochten en ze wist met maar liefst 207 
punten de concurrentie 2 punten voor 
te blijven. Van de eigen rijders viel 
vooral de jonge, maar fanatieke Lincy 
Oosterwegel op. Zij reed met haar B 

pony Luuk naar een verdienstelijke 3e 
en 4e plaats en was daarmee het best 
presterend ponylid van PSV Twello. 
In de breedte ging het heel goed want 
alle leden van PSV Twello  wisten hun 
winstpuntjes te pakken.  Zondag 21 
april was het de beurt aan de paarden. 
Net als de zaterdag was de zondag ge-
zegend met heel mooi concoursweer 
maar toch iets koudere wind op de 
zondag. Het was erg druk en gezellig. 
Namens PSV Twello deed Nori van 
Beek erg goede zaken. Zij wist in de 
klasse M1 dressuur twee superieure 
proeven neer te zetten en pakte met 
paard Cesar van de Steltenberg met 
resp. 206 en 203 punten een eerste en 
tweede plaats. Francien Kuttschreuter 
wist met Diva in de klasse B een keu-
rige vierde en vijfde plek te pakken. In 
het springen klasse B nam Lisanne de 
Haan met (ook een) Diva in een groot 
deelnemersveld de envelop voor zesde 
plek mee naar huis. Zusje Jeanine de 

Haan liet zich in de klasse L springen 
met Usmalia de versierselen van een 
zevende plek opspelden De Buijzer 
kijkt terug op een geslaagd concours. 
“Met dank aan de ruim 60 vrijwilligers 
en de steun van alle sponsors was het 
een prima concours. Beide wedstrijd-
dagen zijn vlekkeloos verlopen. Het 
weer was perfect en de mensen bleven 
allemaal gezellig voor onze grote tent 
zitten om van het springen te genieten. 
De drankjes en broodjes gingen grif 
van de hand en vooral de jongens van 
de patatkraam hadden hun handen 
vol aan de vele klandizie.” aldus een 
tevreden De Buijzer. “We gaan binnen-
kort weer eens kijken hoe we het vol-
gend jaar nog mooier kunnen maken. 
De meiden hebben samen met alle 
leden dit jaar een groter sponsorbe-
drag bij elkaar weten te vergaren. Deze 
trend hopen we voort te kunnen zetten 
en willen proberen het concours voor-
al bij de pony’s nog groter te maken.”

Lisanne de Haan met Diva op weg naar een verdienstelijke zesde plek.

Voorwaarts 6 kampioen

Voltigeurs Manege Voorst weer 
tweede plaats
KLARENBEEK.- Zondag 13 april organiseerde de voltigevereniging Wijchen 
een wedstrijd in manege St. Frans in Alverna. Aan deze wedstrijd werd ook 
door voltigeteam 1 van Manege Voorst deelgenomen. Er was weer hard ge-
traind om de details van de verplichte oefeningen verder te verbeteren en 
om de vrije oefening nog meer uitstraling te geven. In het juryoordeel over 
de verplichte oefeningen kwam die extra inspanning nog te weinig tot uit-
drukking; het juryoordeel over de vrije oefening daarentegen was wel posi-
tief zodat het eindresultaat voldoende was en een winstpunt opleverde. Met 
deze winstpunten bouwen de voltigeurs aan de mogelijkheid om te promo-
veren naar een hogere wedstrijdklasse. Nu steeds elke wedstrijd een winst-
punt oplevert, mag verwacht worden dat de promotie er dit jaar nog in zit. 
Bij de trainingen wordt daar al rekening mee gehouden. Op de foto zijn Lori 
en Odette te zien in een deel van de vrije oefening. Voltige is een vorm van 
paardensport die al vanaf jonge leeftijd beoefend kan worden. Het is leuk, 
uitdagend, veilig en minder kostbaar dan andere vormen van paardensport. 
Er wordt wekelijks tussen 13.00 uur en 15.00 uur getraind in de manege, 
Oude Zutphensestraat, Klarenbeek. 

VenL rukt op naar tweede plek
DE VECHT.- Afgelopen zondag alweer 
spelen tegen sv Wissel, de uitwedstrijd 
werd totaal onnodig verloren. De zie-
kenboeg van VenL is momenteel over-
vol, vandaag stonden zelfs enkele spe-
lers niet helemaal pijnvrij op het veld. 
VenL ging goed van start en al in de 
derde minuut stond Roy Bouwmeester 
oog in oog met de keeper.Hij had echter 
niet de kracht meer om een fatsoenlijk 
schot te produceren. Sv. Wissel staat 
bekend om hun fysieke spel en spelen 
altijd zeer fel op de man. Ven L wist hier 
niet goed  mee om te gaan en slaagde er 
niet in tot vlotte combinaties te komen. 
Hierdoor kreeg sv. Wissel controle op 
de wedstrijd en in de 21 ste minuut 
werd door balverlies op het midden-
veld de 0-1 ingeleid. De rechterspits 
van sv. Wissel wist goed door te gaan 
en de bal in de rechter bovenhoek te 
kegelen. Keeper Arno Dolman was bij 

deze inzet volstrekt kansloos .Wissel 
had het betere van het spel maar wist 
ook niet veel kansen te creëren. In de 
38ste minuut werd Roy Bouwmeester 
goed weggestuurd op links en een ver-
dediger van Wissel was met zijn tackle 
te laat. De scheidsrechter kon niet an-
ders dan de bal op de stip leggen. Onze 
vaste penaltyman Tom Kamphorst , die 
speelde met een teenblessure,zag zijn 
toch al gekwetste  teen nog groter was 
geworden ,en liet de beurt aan Eduard 
van den Beld. Deze schoot onberispe-
lijk binnen en liet de keeper kansloos 
1-1.Met de wind in de rug begon VenL 
voortvarend aan de tweede helft. De 
wil om te winnen was duidelijk aan-
wezig , dit is ook wel eens anders ge-
weest .Wesley Hofman die in de eerste 
helft totaal niet in de wedstrijd voor-
kwam, wist een perfecte voorzet af te 
leveren. Dit buitenkansje was aan onze 

spits wel besteed en hij wist simpel 
binnen te tikken 2-1.Sv Wissel gaf zich 
echter nog niet gewonnen en wist V 
en L op de eigen helft terug te druk-
ken. Behalve enkele corners leverde 
dit echter geen uitgespeelde kansen 
op. Als er al gevaar ontstond kwam dat 
van onze eigen verdediger Pim van het 
Erve, deze wist tot drie keer toe zijn 
eigen keeper niet te passeren. Verder 
speelde hij overigens een solide partij. 
Tom Kamphorst wist het tot de 75ste 
minuut vol te houden en werd toen 
gewisseld voor Sven Veldhuis. In de 
81ste minuut kwam er nog een grote 
kans voor Eduard van den Beld maar 
diens kopbal belandde op de lat. Trai-
ner Marc Mólder besloot om achterin 
zekerheid in te bouwen en bracht Jor-
dy Berenschot in voor Wesley Hofman. 
Wissel kon geen vuist meer maken en 
de overwinning kwam niet meer in 
gevaar. Eindstand 2-1. Op 27 april uit 
tegen WWNA en de laatste thuis op 4 
mei tegen Anadolu’90. 

TWELLO.- Afgelopen zondag 13 
april was het dan zo ver. Het voet-
balelftal van Voorwaarts 6 kon in de 
uit wedstrijd tegen Epse 2 de kam-
pioenstitel veroveren voor promotie 
naar de 4e klasse. Het leek sponsor 
Peter Engelhart en leider Gert Beek-
man een mooi gebaar deze reis met 
gepast vervoer uit te voeren. In sa-
menspraak met TCR tours Raalte 
werd er gekozen voor de officiële 
spelers bus van Go Ahead Eagels. De 
bus was keurig op tijd en om stipt 
9.00 uur werd de reis ingezet met 
bestemming Epse waar de wedstrijd 
om 10.00 uur begon. Daar volgde 
een spannende pot voetbal met over 
en weer kansen die door Voorwaarts 
6 net even beter benut werden dan 
door de thuis spelende club.
Na 2x 45 minuten stond er dan ook 
een eind stand van 1-2 in het voor-
deel van Voorwaarts op het score 

bord. De terugreis werd hierna inge-
zet richting De Laene waar met luid 
getoeter en zelfs vuurwerk het kam-

pioenselftal werd binnen gehaald. 
Mede dankzij de vele meegereisde 
supporters en een groot muziek feest 
in de kantine van Voorwaarts werd 
dit een kampioenschap om niet snel 
te vergeten.

Activia neemt in slotfase 
afstand van Zutphen
TWELLO.- Vandaag de uitwedstrijd 
bij het onderaan staande FC Zutphen. 
Trainer Solen stuurde de zelfde elf 
spelers het kunstgrasveld op als in de 
laatste wedstrijd en dat betekende dat 
de van een schorsing teruggekeerde 
Chiel voor de Poorte genoegen moest 
nemen met een plek op de bank. De 
eerste helft verliep rommelig met veel 
oponthoud en weinig kansen. Het 
spel lag vaak stil; onder andere door-
dat de keeper van de gastheren al na 
een paar minuten vervangen moest 
worden omdat één van zijn vingers 
uit de kom schoot bij een uitgooi. Ac-
tivia was wat sterker maar de spitsen 
hadden moeite om goed in de wed-
strijd te komen en in de opbouw wa-
ren ook veel slordigheden te bespeu-
ren. Direct na rust echter, met Frank 
Wijnbergen als invaller voor de onge-
lukkige Bart Wippert, was de eerste 
beste kans wel raak. Van net buiten 
de 16 mocht Arco Bergman aanleggen 
en zijn geplaatste schot was de inval-
ler doelman te machtig. Direct hierna 
zette Wijnbergen met een prachtige 
pass Wouter Hameka oog in oog met 
diezelfde keeper maar dit keer kwam 
die als sterkste uit het duel. De vroeg-
tijdige beslissing bleef daardoor uit en 
gedurende het hier op volgende half 
uur leek dat nog kostbaar te kunnen 

gaan worden. Zutphen bleef namelijk 
in de wedstrijd en drong bij vlagen 
ook wel aan zonder tot grote kansen 
te komen. Een verdwaalde bal kan er 
echter altijd een keer invliegen en dus 
was alles wat Activia een warm hart 
toe draagt zeer blij toen eindelijk de 
0 – 2 viel. Die viel na goed doorzetten 
van de ingevallen Michiel Mikkers 
die bij de tweede paal Guus Leerkes 
(naar voren doorgeschoven na het in-
brengen van Chiel) bediende die kon 
binnen werken. Bij Zutphen was het 
in het laatste kwartier de pijp al wel 
leeg en na die 0 – 2 zakten meerdere 
spelers door hun hoeven.  Activia is 
echter zeer fit in deze belangrijke fase 
van het seizoen en kan in de slotfase 
van wedstrijden nog moeiteloos een 
schepje erbij doen. In de laatste paar 
minuten werd er daarom nog even 
aan het doelsaldo gewerkt met doel-
punten van Frank Wijnbergen en Mi-
chiel Mikkers terwijl ook nog enkele 
dikke kansen werden gemist. Zo werd 
de eindstand bepaald op een duide-
lijke 0 – 4. De pot had eerder beslist 
kunnen (moeten) worden maar de 
punten zijn binnen; er zijn geen gele 
kaarten of blessures opgelopen en de 
nul is gehouden achterin. Prima re-
sultaat voor een zondagmiddag op het 
fraaie complex van FC Zutphen.

Dames VenL klaar voor 
kampioenschap
DE VECHT.- Vandaag mochten de koplopers uit de Vecht naar Steenderen 
om de strijd aan te binden met Basteom. Een vereniging die voetbal hoog in 
het vaandel heeft staan. Basteom doet weliswaar niet meer mee om het kam-
pioenschap maar het was een lastige tegenstander. Ook vandaag kreeg VenL 
kansen maar helaas lukte het  niet om de wedstrijd al voor rust naar onze 
hand te zetten. Zo kwam Sharon Casteel een keer alleen voor de keeper maar 
ze was net niet rustig genoeg om de hoek uiit te zoeken. Ook Stefanie Hu-
renkamp kwam een keer in een geweldige scoringspositie maar haar schot 
was net niet zuiver genoeg. Sharon Casteel bleef met haar snelle zus Cissy 
en de andere balvaste zus Linda een ware kwelling voor de verdedigsters 
van Basteom. Na 30 minuten kantelde de wedstrijd. Het vuur was er uit bij 
Basteom en V en L trok de wedstrijd naar zich toe. Bij vlagen werd er weer 
gecombineerd terwijl de eerste 30 minuten daar geen sprake van was. Toen 
de uitstekend fluitende scheidsrechter voor de rust floot was het nog 0-0
De 2e helft begon zoals de 1e was geeindigd. Nog meer druk van V en L.  In 
de 5e minuut was het dan ook raak. Opnieuw kwam Cissy Casteel alleen 
voor de keepster van Basteom. Zij schoot tegen haar aan maar de bal sprong 
voor Lieke Hopman haar voeten en zij heeft een geweldig schot. 0-1 voor V 
en L. De neutrale toeschouwer zal vanaf dat moment gedacht hebben: Dit 
V en L kan echt voetballen. Er werd steeds meer gecombineerd. Balletjes 
terug, balletjes breed. Daardoor kregen VenL steeds meer kansen, en ook de 
conditie was beter van de Vechtse dames. Het was dan ook dik verdiend dat 
de  op 0-2 op het scorebord kwam door een mooi doelpunt van Sharon Cas-
teel. Door die druk krijg je ook corners mee en uit een van die cornerballen 
was het Cissy Casteel die de 0-3 binnen kopte. Inderdaad “kopte”. Volgens 
de trainer het eerste doelpunt met het hoofd. Zus Sharon zat er in de eerste 
helft ook vlak bij maar eer wie eer toekomt, Cissy was de eerste. De wed-
strijd werd gecontroleerd uitgespeeld. Nog 2 wedstrijden te gaan, waarvan 
de volgende op 27 april thuis tegen de nummer 2  op de ranglijst. Bij winst 
is dames 1 van Sv VenL kampioen. 



Das pas goede vrijdag!
Kom naar de markt en proef de sfeer...

van 12.30 tot 
17.30 uur

- Paashaas is aanwezig met chocolade eitjes voor de kinderen
- Kok kookt gerechten met producten van de markt
- Grote Dixieland Jazzband
- Veel extra aanbiedingen

6,95
Magere Runder- of
half om half Rollades
Met braadadvies 

3,95
4,95

Paashaasjes      
Varkenshaasjes gevuld met roomkaas, 
in balsamicothijmsaus. Per 2 stuks ver-
pakt in ovenschaal. Met braadadvies
“Tip van Anita”
Truffelfi leetjes              
± 8 min. om en om bakken

Per
500 gram

Per
250 gram

Per
500 gram

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 16

aanbiedingen van de week

LEKKERE PASEN

Rijksstraatweg 164  Teuge 
Tel: 055 - 3231248

3 Kiploempia’s

5 Schnitzels
Champignon / Cordon blue / krokant

5.00

5.00
Nu

NuChampignon / Cordo

De Huishoudkraam
Uw adres voor stofzuigerzakken, tafelzeil, 

badmatten, tafelmode, deurmatten

Micro vezeldoeken
Nieuwe collectie Linnen Tafelzeil 1.60 cm

per stuk 2.95 2 voor €5,00

Horloges vanaf 10.00
Horlogebatterij vervangen 4.00
Leren horlogebandjes vanaf 5.00
Nieuwe collectie sjaals vanaf 8.00
Zomerpetten en riemen
Voetbalshirtjes 15.00 per stuk - 2 voor 25.00

voor al uw mode-accessoires

Sinds 1979 op de markt in Twello

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

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

De Eekhoorn noten & zuidvruchten, brood, banket en natuurvoeding

WAARDEBON NOTENAFDELING 

WAARDEBON NATUURVOEDING WAARDEBON GROENTEN AFDELING

✃

ALLES IS VAN BIOLOGISCHE TEELT

WAARDEBON GLUTENVRIJE AFDELING

WAARDEBON VOEDING SUPPLEMENTEN

✃

5.99

18.95

5.99

PROBEER NU 
VAN 14.99 PER 500 GR. NU

100 ML. - NOVA VITAE 
2 STUKS VAN 25.95 VOOR

KLASSE A OF C GLAZEN 
FLES 250 ML VAN 7.95 NU

CACAO NIBS

ECHINACEA FORTE

AHORNSIROOP

✃

1.991.99
NIEUWE OOGST 

1 KILO VAN 1.98 NU
2 KILO 

VAN 5.98 NU

A. VOGEL
NU

1000 GRAM 
NU

VAN 5.20 
NU

1 KILO 
VAN 25.90 VOOR

MACADAMA’S EN PINDA’S
500 GRAM VAN 5.98 NU

2 STUKS 
VAN 5.98 VOOR

450 GRAM 
VAN 10.99 VOOR

ANANASAMANDELMEEL

RODE OF WITTE KOOLZILVERVLIESRIJST

HERBAMARE- BOUILLONBASISPARANOTEN GEPELD

ABONETT CRACKERS

TIJMHONING

GEMENGDE NOTEN

1.384.99

4.4912.99

4.99

8.99

4.99

2.9912.99

WAARDEBON HONING AFDELING 

✃✃

AL ONZE HONING IS ONVERHIT, ZUIVER EN GESLINGERD

✃

✃

WAARDEBON ZUIDVRUCHTENAFDELING

✃

4.99SUPER GROOT 
1 KILO NU

PRUIMEN MET PIT

MINI VIJGEN

ZONNEBLOEMPITTEN
7.49

2.99

1000 GRAM 
NU

BIOLOGISCH  OP=OP
1 KILO NU

✃

AANBIEDING VAN 
DE VEGETARISCHE SLAGER

RUL GEHAKT

2.49200 GRAM  VAN 3.25 
NU VOOR

Kruidenkaas
     
      500 gram € 1,95

Diverse soorten

� op vrijdag 18 april 2014

ESSENSTAM - SCHOENEN
HOENDERLOO

- --
sinds 1921

Voor iedere klant een leuke attentie!



Super Hollandse
Aardbeien 3.50

Aperges

4.00
Elstar appels
Klasse 1 3.502 dozen per kilo vanaf 2,5 kilo

www.uuttwelle.nlinfo@uuttwelle.nl

Heerlijke hondenvoeding voor een heerlijke prijseerlijke prijshe
hondensnacks

Runderhart (gedroogd)
100 gram van 2,99 nu voor 2,50

Vanaf nu 
elke vrijdag 

een vaste plek 
op de markt

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

Dames Bigshirts

Giovanni boxershorts
5,95 per stuk  5 stuks 25,00

 7,95 per stuk 2 stuks 14,00

DROP SNOEP
& CHOCOLADE

5.00

2.50

3.00

aktie 2 voor

10 voor

2 voor

De lekkerste paaseitjes diverse smaken
Grote zak 2,95

Eieren zoeken! 
Mooie grote chocolade eieren
per stuk 0.30

Kinder Paasverrassingszakjes
per zakje 1.75

Wenskaarten

Volop materiaal om kaarten te maken!

Knipvellen
10 van 4,- voor 3,50 5 stuks voor 3,-

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 

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

R E C L A M E
ook om zelf 
af te bakken10 Harde broodjes ...............................1.50

2 Stokbroden ....................................................1.50
10 Cocosmacronen ...........................2.00
4 Toscaanse feestbroden ...3.00

verder volop luxe paaskoeken, 
tulbanden groot en klein 

enzovoort, enzovoort

3e GRATIS

woensdagmorgen Raalte
donderdagmorgen Deventer-Colmschate
vrijdagmiddag   Twello
zaterdag   Apeldoorn

Vleeswarenbedrijf

H.A. IN HET VELD

3.95

10.00

12.50

per stuk

3 stuks

4 stuks

Week van de Franse worst

Diverse smaken o.a.:
Walnoot/piment/knofl ook/wildzwijn

Bij aankoop van 3 of 4 stuks een
GRATIS worstmesje

4.98

3.98

2.50

HOLLANDSE ASPERGES

HOLLANDSE AARDBEIEN

PITLOZE DRUIVEN

1 KG

2 GROTE DOZEN

2 DOZEN
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MATRAS OLYMPUS

TEMPUR® Breeze™, een nieuwe, 
koele manier van slapen
TEMPUR Breeze geeft u het gevoel 
koeler te slapen door optimalisatie 
van het microklimaat.

TEMPUR Breeze™ is exclusief verkrijgbaar bij:

KIES
uw TEMPUR 

Breeze™ 
matras

PLUS
een TEMPUR 
bedbodem

UW 
VOORDEEL

tot 

€ 700,-*

Uw woon- 
en slaapadviseur

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

Ruim 1000m2

slaapplezier

Maris Mode in een nieuw jasje

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

2e PAASDAG GEOPEND

UW 
VOORDEEL

tot 

€ 700,-*

van 11.00 tot 17.00 uur

2e Paasdag geopend
11.00 -17.00 uur

Kom mode shoppen 
in Terwolde en profiteer 

van vele paasacties

SHOWROOM-ACTIES  
TOT 50% KORTING


