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

Zo ondersteunend dat u zich 
helemaal gewichtsloos voelt.

Uw woon- 
en slaapadviseur

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

Ruim 1000m2

woon/slaapplezier

de  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

Twelloseweg 79, Terwolde  
Tel.: 0571-290641

op het totale TEMPUR® assortiment*

NU

15%
KORTING

eldig van 13 maart t/m 25 mei 2015 Vra

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

Buffet met live-cooking all-inclusive
Buffetrestaurant & Partycentrum

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

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

JANDECROON.NL  | TEL: 0571-275903

AN DE CROON
APK KEURING | ONDERHOUD 

   AIRCO SERVICE | RUIT REPARATIE
SCHADE TAXATIE EN REPARATIE

TANKSTATION & WASSTRAAT

2 mei
EmperGKparty

zie pagina 8

thuiszorg & hulp
 

www.trimenzo.nl

Onze wijkteams staan 24 uur
per dag klaar voor verpleging end kl l
verzorging bij u thuis.

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

Elke zaterdag tot 18.00 uur geopend en  zondag 
3 mei van 12.00 tot 17.00 uur geopend! Bevrij-
dingsdag 5 mei geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

Geraniums
hang of staand, 
pot ø 12 cm, 
verschillende 
kleuren, perkplant, 
per stuk 1,99

Geldig t/m zondag 
3 mei 2015.

799
 6 voor

www.tuinland.nl Liefde voor groen

Tuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp

Burgemeester benadrukt 
gemeenschapszin tijdens Koningsdag

TWELLO.- Het oranjezonnetje liet 
de Koningsdagvierders afgelopen 
maandag gelukkig niet in de steek. 
De vele belangstellenden die de au-
bade bijwoonden konden dan ook 
genieten van een prachtige morgen. 
Het plein voor het gemeentehuis 
stroomde morgens al snel vol met 
belangstellenden. Gemeentebestuur, 
genodigden, gedecoreerden en bur-
gers werden hartelijk ontvangen door 

burgemeester Penninx om samen 
de verjaardag van Koning Willem 
Alexander te vieren. In zijn toespraak 
benadrukte de burgemeester nog eens 
de gemeenschapszin, de vele vrijwil-
ligers en nieuw gedecoreerden wer-
den deze dag nog eens extra in het 
zonnetje gezet. Dit voor de veelal to-
meloze inzet die zij op allerlei gebied 
in de dorpen van de gemeente Voorst 
uitdragen. Penninx: "Ook bij het Ko-

ningsfeest gaat het om de gemeen-
schapszin, welke vandaag wordt 
voortgezet in het samen zingen van 
twee liederen en het nuttigen van 
een Oranjebittertje en een kopje kof-
fi e. Verbinden, versterken en ver-
trouwen, uitspraken die alles te ma-
ken hebben met het elkaar veel meer 
willen ontmoeten, het ontdekken 
van wat ons bindt en hoe we elkaar 
in vertrouwen kunnen versterken".

Aubade in Twello ter ere van ZKH Willem Alexander.

Drie dagen feest 
in Posterenk 
POSTERENK.- Dit jaar krijgt de 
Posterenksche ‘Zondag’ wel een 
heel bijzonder tintje met maar 
liefst drie dagen feest. Vrijdag-
avond 8 mei begint het feest sa-
men met Canadeese veteranen, 
burgemeester Penninx en de Cana-
dese RCL Pipes and Drums-band 
viert Posterenk 70 jaar vrijheid. 
Zaterdagavond 9 mei treden we-
derom ‘de Vrienden van Posterenk 
Live’ op. Posterenks muzikaal ta-
lent laat, onder begeleiding van 
‘Twells Vergiet’, van zich horen 
vanaf 20:30 uur. Op zondagmid-
dag 10 mei (vanaf 13.00 uur) is 
het weer als vanouds buitencafé 
rondom de Wilpermolen. Tijd om 
bij te praten en natuurlijk de no-
dige dansjes te wagen. Niet alleen 
staat DJ Tonni als altijd achter de 
draaitafel, ook zijn er optredens 
van de Polband en Twist. Voor 
echte helden zijn er de Molenspe-
len waaronder: het molenzak han-
gen, stro darten, stellingschieten 
en bierschuiven.  Vanzelfsprekend 
wordt ook dit jaar aan de jeugd 
gedacht: start je modellen carrière 
met een fotoshoot of leef je lekker 
uit tijdens een dansworkshop of 
bubbelvoetbal.

Reünie voor (oud) Wilpenaren 

Grote Reskevo 
rommelmarkt 
VOORST.- De inmiddels zeer be-
kende tweejaarlijkse rommel en 
antiekmarkt voor de restauratie 
van de kerk, rondom de kerk en 
het Dorpshuis, opent zaterdag 
9 mei weer haar deuren aan de 
Schoolstraat in Voorst. Spullen 
zijn er te kust en te keur: Van 
grootmoedershoek, speelgoed, 
boeken, kleding, gereedschap en 
meubels tot bloemen, zaden en 
stekjes, die nu goed van pas ko-
men. Ook aan een hapje en een 
drankje is gedacht. Veel Voor-
sternaren voelen zich verbonden 
met dit monument, dat meer dan 
1100 jaren oud is en zetten zich 
in voor de instandhouding. De 
opbrengst uit deze rommelmarkt 
wordt besteed aan onderhoud van 
dit monumentale pand. De markt 
begint om 9.00 uur en eindigt om 
16.00 uur. De traditionele veiling 
van waardevolle stukken start om 
14.00 uur. De organisatie hoopt op 
mooi weer en rekent op uw komst!

WILP.- In het kader van Wilp 1250 
jaar wordt er op vrijdag 5 juni een 
reünie georganiseerd voor (oud) Wil-
penaren, waarbij iedereen welkom 
is, zowel jong als oud. Leuk voor wie 
een verleden heeft in Wilp of zomaar 
wil bijpraten met oud-klasgenoten, 
buren, vrienden of kennissen. De 
reünie wordt gehouden tijdens het 
feestelijke weekend van het ‘Wilps 
Volksfeest’. Het zal dan ook plaats-
vinden in en rondom de feesttent 
aan de Sleedoorn in Wilp. Het ge-
heel wordt muzikaal opgeluisterd 
door een optreden van de streekband 
 “Vals Plat”. Bovendien wordt er een 
overheerlijk buffet geserveerd, aan-
geboden door Wilpse ondernemers. 
De reünie begint om 16.00 uur en 
eindigt om ongeveer 20.00 uur. Bij 
aanmelding vragen wij u per persoon 

een bijdrage van 7,50 euro. Voor meer 
informatie hierover kunt u contact 
opnemen via reunie@wilp1250jaar.
nl. Opgeven kan tot 5 juni via onze 

website of via een aanmeldingsfor-
mulier dat bij de Troefmarkt in Wilp 
ligt. Meer informatie op www.wilp-
1250jaar.nl 

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

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

Zomerbloeiers  
3 stuks 5,00

4e gratis

Bijlage
Twellose 
Tuinkrant



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

w w w . w i l b r i n k m a k e l a a r d i j . n l

agrarisch en landelijk vastgoed

Uw makelaar voor:

 aan- en verkoop onroerend goed en produktierechten
 taxaties
 onteigeningen
 planschade

Beekbergen, tel: 055-5061397

Uw makelaar voor:
 aan- en verkoop onroerend goed en produktierechten
 taxaties
 onteigeningen
 planschade

Verkoop bij inschrijving:
Landbouwgrond Blikkenweg te Twello
Prachtige ligging op korte afstand van het dorp Twello, grenzend 
aan de landgoederen Parckelaer en Bruggenbosch, direct 
toegankelijk vanaf de openbare weg. 2.73.15 ha landbouwgrond.

Inschrijven uiterlijk 1 mei 2015 voor 13.00 uur. 
Voor meer informatie en/of inschrijving verzoeken wij u 
contact op te nemen met ons kantoor, telefoon 055-5061397.
Wilbrink Makelaardij, Dorpstraat 47, 7361 AR Beekbergen
info@wilbrinkmakelaardij.nl

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

KEES BOUWMEESTER
Handelsonderneming B.V.

In & verkoop van oud ijzer en metalen

Container service van 1 t/m 40kuub

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

Tel: 0613694873

Runnenbergweg 7
8171 mc
Vaassen

WEEGBRUG (24/7) 18m 70 TONS

KB-SCHROOT.NL

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

 

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

Margo Tiemens
Emotioneelbloemwerk en workshops   

www.margotiemens.nl | tel. 06 - 19 286 279 

Aangezien het ons onmogelijk is  
allen persoonlijk te benaderen, willen wij 
langs deze weg iedereen bedanken voor 

de vele bloemen, kaarten de steun en 
het hartverwarmende medeleven, 

na het overlijden van mijn lieve man, 
onze papa, schoonvader, opa en grootvader

Jan van Eijk
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Terwolde, april 2015

VD
 I 

20
1

 

   

 

   

 

 

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

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

Open voor elke
    levensvisie

   
RELIGIE

    en traditie...

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

centraal

Sterrenland * Meermuidenseweg 19B 

7391 TD Twello * 0571 273212 

 info@sterrenland.com * www.sterrenland.com

Biologische Boerderijwinkel
groente, fruit, kruiden, eieren, plantmateriaal

Wo: 10.00-13.00 u (mei t/m okt.) 

Vrij: 11.00-18.00 u (hele jaar)

Molendwarsstraat 58     Twello tel; 06-250 67 601 

www.wilsterinterieurprojecten.nl 

 
vloeren - zonwering - vloerkleden 

Met liefde denken wij elke dag weer aan mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma

Riet Brinkman-van Engeland

Hartverwarmend waren alle handen, lieve 
woorden, bloemen en kaarten. Indrukwekkend 
was het afscheid dat we met zovelen konden 
delen. Het heeft ons enorm gesteund in deze 
moeilijke tijd. Hiervoor willen we u danken en 
het zal ons de kracht geven om verder te gaan.

Gerrit Brinkman

   Gerda
      Stephanie
      Brandon 

   Colinda
      Anouk en Jordy
      Sharon

Apeldoorn, april 2015
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„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

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

Weekenddiensten Kerkdiensten

Dierenartsen

Spreekuren 
wijkagent

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

Kijk ook eens op: www.scoot.nu

Anklaarseweg 97A

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

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, 

ONDERHOUD 
EN REPARATIE

Vanaf  

€ 895,-

Scootmobielen Pijnappel
Scoot

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

Deense interesse Beursvloer Voorst 

Zaterdag 2 mei
Radboudkerk De Worp, geen vie-
ring.

Zondag 3 mei
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur 
gez. dienst in Voorst .
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. Baitink, 15.00 uur ds. H. 
van Marle.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. L. 
Bassa.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Brummelman.
H.Hartkapel ‘t Wezeveld, 09.30 uur 
Dhr. H. Mentink
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. Y. 
van Neck, gez. dienst.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. E. 
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur gez. 
dienst in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastor Sebastian. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. J. Broekhuis, 17.00 uur 
ds. C. v/d Worp.

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

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
naastenhulpvoorst@gmail.com

Opa en Oma met hun kleinkinderen. Wij geven ze graag een naam. Voor wie roept dit 
herinneringen op? 
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 17.
Er kwam geen reactie op deze familie 
uit omgeving de Kar.

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

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

Gevonden
Groene parkiet: Schubertstraat, 
Twello.
Witte kater, grijs gestreept op de 
kop, grote vlek rug, vlek op de lin-
ker achterpoot, grijs gestreepte 
staart: Withagenweg, Wilp.

Op 5 mei zijn alle huisartsprak-
tijken en de apotheken gesloten. 
Op 4 mei is de apotheek en de 
huisartsenpraktijk in dorp Voorst 
ook gesloten. De praktijken in 
Klarenbeek en Wilp nemen die 
dag waar voor Voorst. 

TWELLO.- Een delegatie van der-
tien Denen, die allen betrokken zijn 
in de politiek, brengt in mei een be-
zoek aan Twello. De delegatie woont 
Beursvloer Voorst bij, een initiatief 
van Stichting Beursvloer Voorst. In 
2012 en 2013 is er ook een Beurs-
vloer Voorst georganiseerd. Een 
plaats waar het lokale bedrijfsleven 

en maatschappelijke organisaties, 
verenigingen en stichtingen samen-
kwamen. Dat leidde tot maar liefst 
234 ‘matches’: toezeggingen van be-
drijven om een instelling te onder-
steunen in de vorm van diensten. 
Reden voor de organisatie om ook de 
komende jaren een dergelijke beurs 
ter organiseren.
In Denemarken bestaan ook plannen 
om beursvloeren te gaan organiseren. 
In Nederland is het een begrip aan het 

worden, er worden vele beursvloeren 
georganiseerd door heel het land. Bij 
Wilco Huisman, organisator van de 
Beursvloer in Voorst, kwam de vraag 
binnen of de Denen hier een kijkje 
mogen nemen. De mooie locatie bij 
AOC Oost en de goede organisatie 
van afgelopen jaren is de reden dat de 
Denen bij Huisman uitkwamen. De 
derde Voorster Beursvloer vindt op 
20 mei plaats bij AOC Oost. Aanmel-
den kan via www.beursvloervoorst.nl  

Collecte Nederlandse Hartstichting
VOORST.- De collecte van de Nederlandse Hartstichting is  weer afgerond en 
heeft in het dorp Voorst en omgeving 1358,28 euro opgebracht. Een prachtig 
resultaat. Allen die een gift  hebben gegeven en mee hebben gewerkt, harte-
lijk dank! Dankzij de spontane medewerking van de collectanten is het weer 
een geslaagde actie geworden. Voor 2016 is de stichting op zoek naar twee 
nieuwe collectanten voor dorp Voorst. Mensen laat uw hart spreken door 
te collecteren: ‘’Een uurtje in uw eigen buurtje’’ Men kan zich aanmelden 
bij Gerrit Kamphuis (0575) 50 17 24 of Rikie Kloosterboer (0575) 50 12  70.



Ten Hove Totaalinstallateur in Klarenbeek is een middelgroot allround regionaal opererend 
installatiebedrijf en staat in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen bekend als 
betrouwbaar en innovatief. 

Om de kwaliteit van onze groeiende service afdeling te waarborgen zijn wij per direct op zoek 
naar een: 

Service coördinator

Als service coördinator ben je technisch, fi nancieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de 
service afdeling. Werk is je passie en je bent stressbestendig, snel handelen en omschakelen zit in 
je genen. Daarnaast beheer je de relatie met alle betrokken partijen en behartig je de belangen van 
de klant en onze relatie. Tevens is het aan jou om te zorgen dat de service afdeling verder groeit.

Beschik je naast een afgeronde opleiding MBO Elektrotechniek of Werktuigbouw,  over een paar 
jaar werkervaring en de juiste communicatieve vaardigheden om kennis en informatie intern 
en extern over te dragen? En vooral, vind je het leuk om in deze functie het beste uit jezelf naar 
boven te halen dan ben jij de service coördinator die we zoeken.

Interesse en/of vragen:
Ten Hove Installatietechniek BV
T.a.v. Fred Exterkate
Klarenbeekseweg 111
7381 BE KLARENBEEK
Tel.: 055-301 1558
fred@ten-hove.nl 

Acquisitie t.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Stationsstraat 60, Twello
‘s maandags gesloten

www.polletjefi etsen.nl

maak gratis 
een proefrit 

diverse modellen 

op voorraad

Ruime keuze in diverse 
elektrische fi etsen

prijzen vanaf 1199,-

Moederdag tip!

Nu ook elektrische 
oma en transport fi etsen

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

HUISHOUDTRAP
Type Giant black edition. 
Lichtgewicht. Antislip treden. 
Ingeklapt 3,5 cm dik. Max. 150 kg. 
Voldoet aan de Warenwet. 
5 jaar garantie.

49.99

39.99
Jouw voordeel:

10 euro

5 mei: bevrijdingsdag gesloten

Industrieterrein Eekterveld  |  Runnenbergweg 4  |  8171 MC Vaassen

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

Voorraadhouder van:
  - Kalkzandstenen en -blokken 

  - Gevelstenen

  - Div. soorten cement

  - Isolatie - vloer - spouw - dak 

  - Golfplaat ABC vrij 

  - Lichtplaat voor golf- en damwandplaat 

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

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

  - Panelen in diverse diktes en kleuren

  - Bevestigings materialen 

  - Hoek- nok- en windveren uit eigen produktie

  - Diverse soorten houten plaatmateriaal

  - Osb plaat 

  - Underlayment plaat 

  - Panlatten

  - Steigerplanken

  - Diverse soorten bouwstaal matten

  - Bouwstaal staven

  - Draadstaal matten 

    (Onbehandeld en gegalvaniseerd)

  - Diverse soorten Balkstaal HEA - IPE - UNP

  - Stripstaal

  - Buis- en kokerprofiel

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

  - Big bags en zakgoed van:

    - metsel (vloer)zand

    - hoogzand

    - zand / grind

    - grind

  - Tegel lijmen

  - Voegmiddelen

  - Diverse soorten tuinhout

Diverse bewerkingen:
  - Zaag straat / boren / lassen 

  - Knip- en zetbank tot 3,05 meter

  - Constructie werkzaamheden

www.KBouwmeester.nl

Bouwmeester B.V.
Kees

Vaassen    Tel. 0578 - 572797

Groothandel in

bouwmaterialen en staal

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

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

Overtuig uzelf en ga naar de erkende dealer!

LANCERING NIEUWE D-TRUCK
NIEUW EN EIGENTIJDS DESIGN

www.aixam-pro.nl

f en ga naar de erkende dealer!Overtuig uzelf 
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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.

DE NOTARIËLE VOLMACHT VOORKOMT 
DE GANG NAAR DE RECHTER !

Wanneer u uw belangen door een lichamelijke of geestelijke oorzaak niet meer 
zelf kunt behartigen, zullen uw familieleden de gang naar de rechter moeten 
maken voor een onderbewindstellingsprocedure.
Een gevolg van onderbewindstelling is dat er jaarlijks rekening en verantwoording 
afgelegd moet worden aan de rechter. De rechter gaat als het ware op uw stoel 
zitten. Om dat te voorkomen is het mogelijk dat u bij de notaris een notariële 
volmacht laat opstellen. Hierbij geeft u volmacht aan uw partner en/of kinderen 
om namens u de lopende zaken zoals bankzaken, belastingaangiftes, het afsluiten 
en opzeggen van verzekeringen, verkoop van uw woning te laten afhandelen. De 
volmacht ziet ook op zaken van medische aard, wensen ten aanzien van zorg, 
huisdieren, enzovoorts.
 
Maar mijn partner kan toch handelen als ikzelf niet handelingsbekwaam ben? Nee, 
dat kan niet altijd. Het zal niet direct een probleem zijn, maar het gaat mis als 
bijvoorbeeld een bankrekening opgezegd moet worden of bij verkoop van de 
woning. U dient daarvoor samen te tekenen. Als u daartoe niet mee in staat bent, 
is het onvermijdelijk dat er een onderbewindstellingsprocedure gestart wordt. Uw 
partner dient daarnaast toestemming te vragen aan de kantonrechter voor de 
verkoop van de woning. De kantonrechter bepaalt dan dat eerst het huis getaxeerd 
wordt, zodat de verkoopprijs vergelijkbaar is met de taxatieprijs. Is dit niet het 
geval dan weigert de kantonrechter zijn toestemming en gaat de verkoop niet door.
 
Waarom is bewind extra lastig als je getrouwd bent?
Een bijzonder vervelende consequentie is dat er steeds weer toestemming gevraagd 
moet worden aan de kantonrechter voor bijvoorbeeld grotere, niet-dagelijkse 
uitgaven, terwijl ook jaarlijks rekening en verantwoording moet worden afgelegd 
over de uitgaven. Dit betekent dus dat ook de ene “gezonde” echtgenoot gebonden 
is aan het bewind, en niet altijd vrij is naar eigen inzicht te handelen. Is er eenmaal 
een bewind, dan bent u steeds gebonden aan de regels van het bewind. 
 
De alleenstaande oudere doet er ook goed aan om niet alleen bij overlijden de 
zaken te regelen middels een testament, maar ook tijdens het leven voorzorgs-
maatregelen te nemen dat iemand (zoon of dochter of ander familielid waarmee 
een goede verstandhouding is) alle zaken kan afhandelen bij ziekte of 
handelingsonbekwaamheid. De notariële volmacht ‘bij leven’ voorkomt veel 
gedoe bij de rechter.
 
Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, dan kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met ons kantoor. 

Koninklijke onderscheiding voor 
Heleen Nieuwenhuis-Bax
TWELLO.- Onder het voorwend-
sel dat iemand haar prachtige 
beelden zou komen bekijken is 
Heleen Nieuwenhuis naar Koffi e- 
en theeschenkerij Galerie Klein-
voorde gelokt. Bij aankomst moet 
zij na het aanschouwen van de ge-
weldige rij auto’s hebben gedacht: 
‘Volgens mij verkoop ik vandaag 
een helebóel beelden”. 

Met een volstrekt ‘niets-aan-de-
hand’-gezichtsuitdrukking begint 
burgemeester Jos Penninx zijn be-
toog. Tenslotte – die indruk wil hij 
wekken – is hij er voor iedereen 
om het te hebben over kunst, over 
vrijwilligerswerk, over de partici-
patiemaatschappij. Over de slimme 
samenwerking van burgers en de 
handige set om organisaties aan 
elkaar te koppelen. Hij benadrukt 
daarbij dat sommige mensen zich 
extra inzetten voor de samenleving 
en zich afvragen: “Wat kan ik doen 
om de wereld een beetje beter te ma-
ken en de sfeer en het leefklimaat in 
eigen dorp te verbeteren?’
Zo langzamerhand wordt duidelijk 
dat de burgemeester voor een be-
paald persoon aanwezig is en dat is 
Heleen, die verbaasd en met traan-
tjes in haar ogen naar voren treedt 
om persoonlijk toegesproken te wor-
den. Heleen Nieuwenhuis is ruim 42 
jaar organist in de R.K. Martinuskerk 
in Duistervoorde en daarnaast ruim 
32 jaar organist bij diverse kerken in 
de gemeente Voorst. Sinds 25 jaar 
bekleedt zij de functie van secreta-
ris van Stichting Heilig Hartkapel ’t 

Wezeveld en is zij notulist van de 
Oecumenische Omroep Voorst. Jos 
Penninx beschrijft haar als een erg 
bescheiden mens die zelden op de 
voorgrond treedt en voor iedereen 
klaar staat. Door één van de kosters 
als ‘parel’ omschreven. Zij is altijd 
bereid om waar dan ook orgel te spe-
len en omdat haar voeten het zwaar 
te verduren hebben, schijnt zij voor 
aanvang van het spel altijd haar 
schoenen uit te trekken. 
Ruim 26 jaar is Heleen als secretaris 
verbonden aan stichting Heilig Hart-
kapel ’t Wezeveld, die zich inzet voor 
het verzorgen van kerkelijke diensten 
en Heleen maakt ook de wekelijkse 

kerkdiensten mede mogelijk. Op de 
vrijdagmiddag is zij bij de kerkelijke 
dienst in de Martinushof aanwezig 
en verzorgt de voorbereiding met de 
koren, pastor en dominee. De ker-
kelijke dienst in het Grotenhuis, die 
zij eens per maand verzorgt, wordt 
erg gewaardeerd door bewoners en 
cliënten. Ruim 42 jaar is zij organist 
van het St. Martinuskoor in Duis-
tervoorde en verzorgt zij rouw- en 
trouwdiensten. De Martinuskerk in 
Bussloo, waar zij ruim 32 jaar orga-
nist was, is inmiddels gesloten. Ook 
echtgenoot Wim wordt in het zon-
netje gezet en ontvangt een prachtig 
boeket in rood-wit-blauw.

Koninklijke 
Onderscheiding 
voor Reinder 
Slijkhuis
TWELLO.- Een koninklijke onder-
scheiding voor een man die veel voor 
de samenleving betekent en dan met 
name zijn inzet voor het Bethel ge-
bouw in de Posterenk. Voor een zaal 

vol familieleden en mede-bestuursle-
den roemde burgemeester Penninx de 
inzet van Slijkhuis en mocht hem na-
mens de Koning benoemen tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. De heer 
Slijkhuis is ruim 43 jaar secretaris 
en penningmeester van de Stichting 
Bethel. Bethel is een monumentaal ge-
bouw dat wordt gebruikt door diverse 
verenigingen. Daarnaast wordt het 
gebouw verhuurd. Hij fungeert sinds 
2004 als beheerder van dit gebouw. Te-
vens is hij ruim 33 jaar vrijwilliger bij 
en reparateur van geluid- en beeldap-

paratuur bij de Kerkactie Wilp. Ook is 
hij ruim 10 jaar bestuurslid en secreta-
ris van de Protestants Christelijke Ou-
deren Bond (PCOB), afdeling Voorst.
In het verleden was de heer Slijkhuis 
10 jaar vrijwilliger bij tafeltje-dek-je; 
bestuurslid en penningmeester van 
de Christelijke Basisschool De Zaaier 
te Teuge; ouderling-kerkvoogd van de 
Protestantse Gemeente Wilp; leider 
van de zondagsschool in Wilp en ver-
tegenwoordiger van Jong Gelre en be-
stuurslid van de Gelderse Maatschap-
pij van Landbouw.

Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Een emotioneel moment voor Heleen en haar man Wim. 

Koninklijke onderscheiding voor Gerda Wesselink
TWELLO. Het zou een gezellige zussendag worden afgelopen vrijdag. Al-
les was goed gepland, iedereen kwam bij elkaar in het huis van Gerda, 
waarvandaan men samen zou vertrekken naar Zwolle voor een heerlijk 
dagje uit. Het pakte echter heel anders uit dan Gerda had verwacht.

Met enige verbazing, haar man An-
ton zat in het complot, zag Gerda de 
burgemeester binnenlopen, die uiter-
aard de indruk gaf voor álle zussen 
te komen om hen toe te spreken en 
lovende woorden te zeggen over hun 
initiatief voor een ´zussendag´. Want 
immers: de overheid trekt zich steeds 
meer terug en er wordt een beroep 
op mensen gedaan om meer voor 
elkaar te betekenen. Hij benadrukt 
dat er altijd mensen zijn die zich 
extra inzetten voor maatschappij en 
medemens en anderen succesvol in 
hun kracht zetten. “We moeten niet 
denken vanuit wantrouwen, maar 
vanuit vertrouwen”, zegt hij. Tot zo 
ver nog niets aan de hand, tot dat hij 
benadrukt: “Soms hebben we goede 
voorbeelden nodig. En één van die 
kanjers in onze gemeente is Gerda 
Wesselink. En dán komt de ware 
reden voor zijn verschijnen aan het 
licht.
Gerda is onmiskenbaar een bezige bij 
die voor iedereen klaarstaat. Om voor 

haar diensten en hulpverlening een 
vergoeding te vragen, op dat idee zou 
zij nooit komen en het woordje ‘nee’ 
ontbreekt in haar vocabulaire. Al 
ruim 17 jaar is zij vrijwilligster voor 
Zorggroep Apeldoorn en omstreken, 
bij Casa Bonita in Twello. Elke don-
derdagochtend is zij gastvrouw, assi-
steert bij kerkdiensten en organiseert 
elke vrijdagmiddag een borrelmid-
dag. Bovendien helpt Gerda met het 
eten geven op de zaterdagmiddag. 
Zij zorgt voor afwisseling en gaat op 
haar eigen wijze zeer respectvol om 
met de cliënten en vooral het laatste 
vindt ze erg belangrijk.
11 jaar lang verzorgt ze voor circa 40 
personen via de Reumapatiënten-
vereniging de hapjes voor de maan-
delijkse contactmiddagen en helpt 
mee met het schenken van de koffi e 
en thee. Voor de Kerst begeleidt ze 
de leden bij het maken van een kerst-
stukje en brengt daarvoor het beno-
digde materiaal gedeeltelijk mee. 
Ook op de jaarlijkse Dag van Bewe-

gen is ze vertegenwoordigd met een 
kraam om workshops te verzorgen 
over het bloemschikken voor en door 
reumapatiënten. Elke dinsdag is ze 
coördinatrice voor de reumazwem-
groep en onderhoudt ze het contact 
met het bestuur. Maar ook voor fami-
lie en buren staat ze altijd klaar. Zo 
logeert de autistische zoon van haar 
zus en zwager een aantal keren per 
maand bij haar. Voor hem trekt Gerda 
alle tijd uit en omdat Niels door een 
ernstige nierziekte vaak in het zie-
kenhuis moet verblijven, neemt Ger-
da vaak de taak bij zijn ouders waar, 
zodat zij even kunnen bijtanken. Dit 
doet ze al 15 jaar samen met Antoon. 
De burgemeester spreekt haar aan op 
haar fanatieke poetsgedrag en zijn 
opmerking dat bekend is dat zij naast 
sopemmer en doek zelfs wattenstaaf-
jes heeft klaarliggen om ook in de 
hoekjes te kunnen komen zorgt in 
de tuin onder alle aanwezigen voor 
hilariteit.
Gerda’s lijst van liefdesdiensten lijkt 
oneindig. Zo heeft ze wekenlang de 
huishouding gedaan bij opname van 
een zwangere, die haar derde kindje 
verwachtte. Nog een paar voorbeel-
den: zwaar huishoudelijk werk bij 
een zus die reuma heeft; jarenlang 
boodschappen gedaan voor een 
oude zieke oom; bij een buurvrouw 
en haar gezin wekenlang het was- 
en strijkgoed gedaan, nadat de man 
ernstig gewond was geraakt; een ge-
zin een tijd lang geholpen terwijl de 
moeder bekkeninstabiliteit had; de 
kleding verstellen van een alleen-
staande broer. Niets maar dan ook 
niets is haar teveel. De burgemeester 
noemt haar tot slot een ‘duizendpoot 
met een gouden hart’. Gerda is dui-
delijk geraakt en kan niet anders dan 
elke uitspraak van Jos Penninx van 
haar eigen commentaar voorzien. 
“Kennelijk weet iedereen hiervan, 
behalve ik”, zegt ze tot slot’, wat 
moet ik hiermee?” Echtgenoot An-
toon ontvangt ook een prachtig boe-
ket in rood-wit-blauw, dat Arda van 
Vilsteren prachtig heeft samen laten 
stellen. De zussen zijn tevreden: de 
dag in Zwolle gaat niet door, maar 
hun doel is bereikt.

Na het opspelden van de Koninklijke Onderscheiding gaan Gerda en 
haar man Antoon samen met de burgemeester op de foto.

Reinder heeft veel voor de samenleving betekend.



Een gratis* klikgebit op implantaten 
verbetert uw kwaliteit van leven!
Geen los gebit meer, dus ongehinderd
praten, eten en lachen!

Problemen met 
uw kunstgebit?

Open Dag Gratis* Klikgebit
Zaterdag 2 mei 11.00 - 15.00 uur

KLIKGEBITKIT

www.gratis-klikgebit.nl

U kunt vrij binnenlopen. Indien u zich via de website www.gratis-klikgebit.nl
aanmeldt, kunnen wij een tijdstip met u afspreken. Natuurlijk bent u bij 
Het Praktijkhuis ook welkom voor al uw andere (kunst)gebitsproblemen!   

Bij Gratis* Klikgebit zijn de volgende praktijken aangesloten: 
• Vallei Tandartsen • 1881 Tandartsen • DGI Tandartsen • Het Praktijkhuis
• Brandenburg Tandartsen • Tandartspraktijk Roeleveld • fraai tandartsen
• Tandheelkundig Centrum Beuningen

*  Onze implantaatleverancier doet u het bedrag ter hoogte van uw eigen bijdrage cadeau. 
Daarmee is het klikgebit voor u dus écht helemaal gratis! Kijk voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.gratis-klikgebit.nl.

** Bij plaatsing Gratis* Klikgebit.

Jachtlustplein 1
7391 BS Twello

tel: 0571 - 27 13 39
hetpraktijkhuis@planet.nl

www.hetpraktijkhuis.tandartsennet.nl

www.ubeweegtons.nl  I  bel 0900 8856

u beweegt ons

U plaatst een hekje, zodat uw kleinkind niet van de trap valt. 
U heeft een airbag, zodat u een botsing overleeft. Het zekere voor 
het onzekere nemen: dat vinden we vanzelfsprekend. Maar hoe weet 
u zeker dat u voor veilige zorg kiest?

Bij Sensire zien we veiligheid als basisvoorwaarde voor goede zorg. 
Menselijke, persoonlijke zorg – kwaliteitszorg – is in de eerste plaats zorg 
die professioneel en veilig is. Natuurlijk: de zorg is mensenwerk en overal 
gaat wel eens iets mis. Daarom besteden we bij Sensire extra aandacht aan 
mogelijke risico’s en passen we de ondersteuning daarop aan. 
 
Onze inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven. Als eerste grote 
zorgorganisatie in Nederland heeft Sensire naast het HKZ-certifi caat nu ook 
het cliëntveiligheidscertifi caat behaald. Dat betekent dat we voldoen aan 
de allerhoogste normen op het gebied van veiligheid en kwaliteit van zorg. 
Dat we altijd weten hoe we moeten handelen, en dat we elke vraag serieus 
nemen. Dus nu is het offi cieel: u kunt met een gerust hart bij ons aankloppen.

Bij ons bent u veilig

het zekere voor het 
onzekere, ook in de zorg

Van Ghentstraat 9-11 Twello - Tel. 0571 271885
WWW.GENWTWELLO.NL

drogisterij - parfumerie - schoonheidssalon

Uw             GezondheidsWinkel Twello

OP DINSDAG 5 MEI A.S.
GEVEN WIJ

ALLE GEUREN | BODYVERZORGING 
O.A. KNEIPP, THERME, GREANLAND 
| LUXE COSMETICA O.A. SHISEIDO, 
BIOTHERM, LANCASTER, CLARINS | 

CADEAU ARTIKELEN

25%

Bij besteding van € 50,- of meer krijgt u een 
Hêrome nagellak t.w.v. € 5,99 naar keuze 

cadeau dit geld voor het gehele assortiment.

korting
op

5
o

* m.u.v. acties

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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Mitsubishi-Wesselink.nl

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

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

Nu€ 10.490,-
Mitsubishi Space Star Bright

Excl. bijkomende kosten à € 753,70 

Av.a.

Profiteer nuuw kozijnen renoveren tegen 6% BTW

Kies zekerheid, kies Aarnink
Alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

www.aarnink.nl

Kunststof Ramenfabriek

B
O

U
W

 
B

V

Showroom: Paderbornstraat 1, Deventer, tel: 0570 - 676600

Verwen uzelf met kunststof

Arend Jansen Koninklijk onderscheiden

TWELLO.- Arend Jansen werd afgelopen vrijdag uitgenodigd om in het 
gemeentehuis deel te nemen aan een gesprek over Burgerparticipatie. 
Niets vermoedend wat hem eigenlijk te wachten stond, kwam na het ge-
sprek de werkelijke reden boven water, Jansen ontving uit handen van 
burgemeester Jos Penninx de versierselen behorende bij zijn benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Arend Jansen is ruim 25 jaar voor-
zitter van de Basisgroep Sociale 
Zekerheid, e en werkgroep van uit-
keringsgerechtigden. Als voorzitter 
van de Basisgroep Sociale Zeker-

heid heeft hij menig CDA-bestuur 
en –congres een spiegel voorgehou-
den. Een wapenfeit van de groep is 
de Discussienota Sociale Zekerheid 
(1992). In 2014 heeft hij een reso-

lutie over armoede verdedigd op 
het voorjaarscongres van het CDA, 
waarna het congres besloot tot het 
instellen van de werkgroep Armoe-
de. De heer Jansen is lid van deze 
werkgroep. In 1998 was hij mede-
initiatiefnemer om een Europese 
Basisgroep van uitkeringsgerechtig-
den op te zetten met als voorbeeld 
de CDA Basisgroep in Nederland. 
Uiteindelijk heeft dit in 2009 ge-
leid tot de oprichting van het Euro-
pees Platform voor Sociale Inclusie 
EPSIN. De vereniging, die zich ten 
doel stelt een Europees platform te 
creëren dat zich wil inzetten voor 
de strijd tegen armoede en voor so-
ciale insluiting. Daarnaast is Arend 
Jansen ruim 12 jaar raadslid van de 
gemeente Voorst. Voorts ontplooide 
hij de tal van activiteiten: Vrijwil-
liger bij de Ernst Sillem Hoeve, 18 
jaar pleegouder, Bestuurslid Stich-
ting Welzijn Jongeren Deventer-
Apeldoorn-Zutphen, Lid van de 
werkgroep pleegzorgvisie Gelder-
land, Voorzitter van de programma-
commissie van het CDA in Voorst, 
Voorzitter van het campagneteam 
van het CDA in Voorst, Voorzitter 
van de CDA-Statenkring Apeldoorn/
Voorst, Voorzitter van het CDA in 
Voorst enz.

Klaas Berends Koninklijk onderscheiden
OOSTERHUIZEN/KLAREN-
BEEK.- Het was een complete ver-
rassing voor de 77-jarige Klaas 
Berends uit Oosterhuizen toen hij 
vrijdag op paleis Het Loo niet ie-
mand van het seniorenorkest zag 
die een lintje zou krijgen, maar 
dat hij zelf de versierselen zou 
krijgen. Samen met zijn vrouw 
Jaantje was Berends naar Apel-
doorn gelokt om de huldiging te 
ondergaan. Klaas kreeg de ereme-
daille verbonden aan de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Samen met nog acht personen uit de 
gemeente Apeldoorn kreeg hij een 
toespraak door burgemeester John 
Berends. Op luchtige toon, met hier 
en daar een kwinkslag, vertelde de 
burgervader over de verdiensten 
van de onderscheiden personen. 
Toevallig speelde de burgemeester 
ook trompet, zoals de Oosterhuize-
naar. Hij stelde voor een duo te vor-
men, zoals de gebroeders Brouwer!
Over Klaas vertelde de burgervader, 
met dezelfde achternaam, dat deze 
op verschillende terreinen zeer ac-
tief is geweest en zeker nog is. Hij 
werd geboren in Loenen, maar voelt 
zich zeker goed thuis in Oosterhui-
zen. Enige jaren was hij voorzitter 
van de Dorpsraad en wist te stimu-
leren dat er een fraai fi etspad kwam 
en ook een Amfi theater. Toen hij 
meer tijd kreeg, na de verkoop van 
zijn zaak werd hij lid en later ook 
voorzitter van het seniorenorkest 
De Vriendenkring uit Klarenbeek. 

Speelde ook nog bij Prins Bernard 
in Apeldoorn. Enige jaren zong hij 
samen met zijn nicht Kaatje bij de 
Loenense dialectclub. Hij maakte 
zelf de liedjes met dialecttekst. Hij 
stond ook aan de wieg van het Oos-
terhuuzens Dialectkoor die nu al 
tien jaar bestaat. Zeven jaar was hij 
dirigent van het koor. Onder zijn lei-
ding werd de eerste CD uitgebracht. 
De burgemeester wist hem zover te 
krijgen dat hij een liedje zong. Na de 
huldiging wachtte hem de felicita-
ties van kinderen, kleinkinderen en 
bekenden. 
Zaterdag kreeg Klaas Berends een 

receptie aangeboden in het dorps-
huis van Oosterhuizen door de be-
trokken verenigingen. Ook nu weer 
was het een gezellige drukke bijeen-
komst met muzikale hulde van het 
Seniorenorkest De Vriendenkring 
en het Oosterhuuzens Dialectkoor. 
Berends mocht een paar geliefde 
nummers kiezen uit het repertoire 
van het koor. Betsie Tabor van de 
Loenense Dialectclub las een ge-
dicht voor. De sprekers prezen 
Klaas voor zijn grote inzet voor het 
dorp en de vereniging. Hij toonde 
zich altijd nauw betrokken bij het 
wel en wee van de leden.

Koninklijke onderscheiding voor  Klaas Berends.

4 mei herdenking  
TEUGE.- Op 4 mei zal in Teuge, 
evenals voorgaande jaren, een her-
denkingsbijeenkomst worden geor-
ganiseerd ter nagedachtenis van de 
slachtoffers van oorlogsgeweld. De 
herdenking vindt plaats bij het mo-
nument ter herinnering aan de op 
12 juni 1943 neergestorte Lancaster 
bommenwerper. Het monument be-
vindt zich aan de achterzijde van het 
vliegveld bij KIJK!. (Toegang via de 
dienstweg op het kruispunt De Zan-
den/Zandenallee.) Verzamelen bij 
het monument tussen 18.45 en 19.00 
uur. De herdenkingsplechtigheid be-
gint om 19.00 uur. Ook dit jaar heeft 
CBS De Zaaier met een groep leer-
lingen ervoor gezorgd dat het monu-
ment er weer prachtig bijstaat. Door 
Coert Munk zal worden stilgestaan 
bij het begrip ‘vrijheid’ en Martinus 
Ooms draagt een door hem geschre-
ven gedicht voor. Basisschool De 
Zaaier levert samen met leerlingen 
een bijdrage aan de herdenking en 
namens de inwoners van het dorp 

Bloemenlegging bij het 
monument. 

en Luchthaven Teuge zullen bloe-
men worden gelegd. De plechtigheid 
wordt afgesloten met de ‘Last Post’.

Bevrijdingsconcert in kerk
VOORST.- Op zaterdag 2 mei organiseren de gezamenlijk zangkoren uit 
Voorst en Empe en het leerlingenorkest van het Fanfare Korps Voorst 
een concert in de dorpskerk aan de Schoolstraat te Voorst. Aanvang van 
deze muzikale avond is om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Het concert duurt tot circa 21.00 uur.

Op Bevrijdingsdag, de nationale 
feestdag op 5 mei, wordt de bevrij-
ding van de Duitse bezetting in 
Nederland in 1945 gevierd. Nu 70 
jaar later vieren de koren dit samen 
met de leerlingen van de fanfare  
met een gezamenlijk concert met het 
thema: “ 70 jaar Vrijheid.” De deel-
nemende koren zijn de Christelijke 
Gemengde Zangvereniging Zingt 
den Heer uit Voorst, het Gemengd 
Zangkoor Voorst uit Voorst en het 
dameskoor Zanglust uit Empe. De 
leerlingen van het Fanfare Korps 
Voorst treden op namens het Fan-
fare Korps Voorst. Het concert heeft 
een internationaal tintje gekregen 

door de deelname van het Arde-
mus Quartet. Dit kwartet bestaat uit 
saxofonisten uit vier verschillende 
landen:  Lisa Wyss op sopraan-saxo-
foon, Lovro Mer ep op alt-saxofoon, 
Jenita Veurink op tenor-saxofoon en 
Yo Yo Su op bariton-saxofoon.  De 
dorpskerk is vanaf 19.00 uur open 
en gratis toegankelijk. Wel wordt er 
na afl oop bij de uitgang gevraagd 
om vrije gift. Vervolgens is er in het 
naastgelegen dorpshuis voor ieder-
een een gezellige nazit. Hopelijk 
kunnen zij u begroeten op dit mooie 
concert. Aanstaande zaterdag 2 mei 
in de dorpskerk in Voorst. Aanvang 
19.30 uur.

Zonnebloemloterij van start in 
Gemeente Voorst
TWELLO.- Vrijwilligers van de zes 
Zonnebloemafdelingen in de Gemeen-
te Voorst verkopen alleen vanaf 4 t/m 
16 mei, 25 mei t/m 30 mei (behalve 
in Twello), 29 juni t/m 4 juli alleen 
in Klarenbeek en vanaf 6 juli t/m 5 
september loten à twee euro huis-aan 
huis. De Zonnebloem Regio Gemeente 
Voorst houdt rekening met het lande-
lijk collecte rooster van andere goede 
doelen en plaatselijke collectes, waar-
van vergunningen zijn verstrekt door 
de Gemeente Voorst. Wel kunt u ze 
op andere data tegenkomen bij evene-
menten. Met de opbrengst organiseert 
de Zonnebloem activiteiten voor men-
sen met een lichamelijke beperking 
door langdurige ziekte, handicap of 
ouderdom, vooral diegenen onder hen 

die in een sociaal isolement dreigen 
te komen. Ook de vele huisbezoeken 
dragen bij om deze groep zo veel en 
zo lang mogelijk te betrekken bij het 
dagelijkse functioneren.
De trekking is op 26 oktober 2015. De 
Zonnebloem heeft het keurmerk CBF. 
In de prijzenpot zitten ruim 5.000 
geldprijzen, waaronder de hoofdprijs 
van 15.000 euro. U kunt ook loten 
rechtstreeks bestellen bij www.zon-
nebloem.nl . En valt u niet in de prij-
zen kunt u een gratis Denksport Varia 
pocketboek met 96 puzzels aanvragen 
t.w.v. EUR 3,50 door uw lot te regi-
streren op bovengenoemde website. U 
krijgt dan ook automatisch bericht per 
email of op uw lot een prijs is geval-
len.

Arend heeft velen een spiegel voorgehouden



Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

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

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

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

1 regel € 1.85

2 regels € 1.85

3 regels € 2.30

4 regels € 2.75

5 regels € 3.20

6 regels € 3.65

7 regels € 4.10

8 regels € 4.65

Zaterdagavond 2 mei
EmperGKparty met

DJ Sidney Samson

Aanvang: 21.30 uur
Locatie: feesttent Empe
Voorprogramma: DJ Sander

Kaarten zijn tot 1 mei te bestellen
via de website! Of ‘s avonds aan de kassa.
www.ove-empe.nl

Kaarten €15,-

DJ SidneY

        Samson

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

Veilingstraat 51
Twello • Tel. (0571) 27 17 29

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Buurman 
Vleesch & Vis

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

2.15 1.25

1.75

1.50

1.85

Saucisse D’Boeuff
uit eigen worstmakerij

Bekijk onze BBQ folder op
www.buurmantwello.nl

Ham Prei salade
uit eigen keuken

Sjoelschijven

Pulled Pork
heerlijk op broodje

Culinaire
runderschnitzel

2.10

Verrassend lekkere schnitzel van 

mals rundvlees, rauwe ham, 

oude kaas, bosuitjes en rucola

Bacon

30 april t/m 4 mei 2015

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

100 gram

CCCCCullliinaiire
zel

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

2.50

7.00

2.50

Lekker tussendoor

Broodje Haring 

Ovenheerlijk

Viskwartet

Vers voor u gebakken

Lekkerbekken

2 voor

per stuk

orrkk

Dinsdag 5 mei zijn wij gesloten.

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Super pers 

Sinaasappels   20 stuks  3.49

Mooie maat, Hollandse klasse I  

Asperges   vanaf kilo  5.99

Spinazie   kilo  1.49

  
zak 400 gram 0.99

  
samen 0.99

MMooiie maat HHollllanddse kkllasse II
zzzzzzzzzaaaaaaaaakkkkkkkkkkkk 444444444444000000000000000000000000 ggggggggggrrrrrrrrr

Ratatouille roerbak 
groenten

Sla per krop 0.59

Komkommer 0.59

Uit onze nieuwe koeling:

Voordeel 
combi

Tweet van de week: Veilige 
havens voor opvangvluchte-

lingen zijn onvermijdelijk. 
Surf naar www.Voorst.PvdA.nl

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

regelen. Wij van ScheidingsWijze[n] helpen je daarbij voor 
een vaste prijs, zodat je van tevoren weet waar je aan toe 
bent. ScheidingsWijze[n] helpt je verder! Bel voor een 

gratis adviesgesprek 06 - 54 32 32 23 of mail naar info@
scheidingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage,  Dorn methode. 

Voorjaarsactie: Intakege-
sprek Spatadertherapie 

GRATIS. geldig tot 16 mei 
2015. www.gerda-keeps-
you-going.nl 06 24407644, 

055 3231614

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 

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

540910.

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 24 

12 / 06 52 02 45 53 Wilp.

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

Schuurverkoop 9 en 10 mei 
vanaf 10.00 uur. Deventerweg 

10 Bussloo voormalig 
bakkerij-kruidenierswinkel P 

bij de kerk.  

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

0571 26 15 52

16 mei Rommelmarkt in 
Middel bij Olst. Nog standhou-

ders gevraagd bel voor inf. 
0570-531437 Mevr. 
Ramakers na 18 uur.
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Donderdag 30 april t/m 2 mei 2015

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

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

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

Prei

Sinaasappelen
Soep van 
de dag

Bildstar

Veld Verse

Grote hand en pers

Vrij vastkokend

kilo

12 voor

10 Kilo

€ 0.99

€ 2.99

€ 3.49

Volop vers Hollandse raapstelen, asperge’s en aardbeien

2e portie½ prijs

Zondagmorgen
Zondagmorgen, met onze kinderen naar de schoolkerkdienst ge-
weest. Terwijl onze jongste al de hele week enthousiast was moest ik 
bij zijn oudere broer en zus even een lichte dwang toepassen. En de 
belofte doen om na de dienst nog ergens een ijsje te halen.
De dorpskerk zat weer eens vol, met een dienst helemaal van deze 
tijd. 
Een uur is net lang genoeg om bij de les te blijven en ook de jaarlijkse 
toelichting van het resultaat van de rommelmarkt was goed te doen. 
Alleen bij het verhaal van de laatste spreker werd het steeds moeilij-
ker om onze kinderen een beetje rustig te houden.
Op deze zonnige zondagmorgen liepen we nog even door het dorp 
op zoek naar een gelegenheid om ijs te halen. Ik had het beloofd. Er 
stond een grote rode opblaaspoort bij de Waardige Waard daarom 
heen allemaal keurige heren met auto’s waarop stickers geplakt wa-
ren. Onze zoon vroeg, wat zijn dat voor mannen? Ik keek nog even 
om en zag een aantal bekende gezichten. Ik vertelde dat dit de Rotary 
uit Voorst is die deze ochtend zo te zien een toertocht aan het doen 
zijn. Ik vertelde nog dat dit ondernemers zijn die wekelijks bij elkaar 
komen maar de kinderen waren al weer met andere zaken bezig.

Vol programma deze dag, ik wou ook nog naar de ANWB lentedagen, 
jaren niet geweest. Maar zo dicht bij huis op ons eigen Bussloo en als 
trouw lid, dat wou ik niet missen.
Ik zeg ‘ons’, dit terrein is eigendom van een aantal gemeentes, 22 in 
totaal, van de overheid, dus van ons allemaal. Maar daar denken ze bij 
dit ambitieuze recreatiebedrijf, zoals ze zichzelf graag noemen, heel 
anders over. Door de nieuwe naam ‘Leisureland’, en door een hele 
kerstboom met een holding en een hele reeks van BV’s wil men zelf 
liever als een privéonderneming gezien worden. Als ik deze nieuwe 
naam lees denk ik eerder aan één of ander Amerikaans pretpark, met 
eenzelfde manier van zaken doen, of is dit ook de bedoeling?
We hadden thuis nog even een discussie over het vervoer er naartoe. 
Ik wilde hoe dan ook met de fi ets, het is mooi weer, en het is een 
klein stukje. Mijn vrouw zei dat het me vooral om het parkeergeld 
ging. En dat klopte ook, nog een beetje principieel.

Voor mij was dit de eerste keer op dit evenemententerrein, al die 
andere activiteiten heb ik aan mij voorbij laten gaan. Maar dit was 
echt leuk en op deze zonnige zondagmiddag in april kwam ik onze 
burgemeester weer tegen. Ik denk dat hij hier beroepsmatig was, of is 
hij ook ANWB lid? Na ruim een uur broodjes te hebben gebakken bij 
de scouting, die hier met een grote tent stond en de lucht van rook 
nog in onze kleren, gingen we naar huis.

Deze middag hadden we tot slot nog een verjaardag. Enkelen op dit 
feestje zie ik een paar keer per jaar en van dit gezelschap zijn er vier 
die in het dagelijks leven vertegenwoordiger zijn, inclusief leaseauto. 
Dus elk jaar gaat het weer over auto’s en bonussen. Maar deze keer 
was het toch iets anders. De vriend van ons, succesvol verkoper bij 
een Amerikaans bedrijf, kon dit jaar niet meer zijn doelstellingen ha-
len. Elk jaar verkocht hij meer dan het jaar daarvoor, maar dit jaar 
waren de doelstellingen veel hoger dan andere jaren, dus: afscheid! 
Weg goede baan, weg bonus, weg dure auto.
Maar zoals dat gaat bij Angelsaksische bedrijven, hij is in goed over-
leg en geheel vrijwillig vertrokken.

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

Herdenking 
slachtoffers 
Aan de Hessen-Allee, bij het herden-
kingsmonument de Propeller wor-
den op maandag 4 mei, om 19.00 
uur de slachtoffers van de Tweede 
Wereld oorlog herdacht. Klaren-
beeks Belang nodigt u uit om bij 
deze herdenking aanwezig te zijn. 

Inzameling 
Uw PMD ofwel plasticafval aange-
vuld met metaal en drankkartonver-
pakkingen worden deze maand in 
gebied 5 (het gebied ten zuiden van 
de Zutpenseweg / Nijenbeekseweg 
(exclusief woningen) tot aan de ge-
meentegrens Apeldoorn-Brummen-
Zutphen) opgehaald op de maanda-
gen 4 en 18 mei.
De speciale doorzichtige PMD-zak-
ken zijn gratis af te halen bij de ge-
meentehuis of supermarkten, waar-
onder PLUS Supermarkt Imanse, 
maar ook bij de Welkoop, in Klein 
Amsterdam bij Klein Hekkelder. Het 
afvalbedrijf verzamelt de zakken 
bij u in de straat. Het is de bedoe-
ling dat u de volle afvalzak op de 
inzamel dag voor 07.00 uur op de 
gebruikelijke verzamelplaats van de 
container aanbiedt. 

Ons Genoegen
Op dinsdag 5 mei, aanvang 14.30 
uur, is er een spelsoos in Ons Ge-
bouw aan de Woudweg 119. Op 
donderdag 21 mei, aanvang 14.30 
uur, is er ook een soos. Voor even-
tuele vragen kunt u Inge de Visser 
benaderen, tel. (055) 301 16 00. 

Wandelen 
Iedere eerste en derde woensdag van 
de maand wordt er samen een route 
van zeven gewandeld in Klarenbeek. 
Iedereen kan aansluiten zonder ver-
plichtingen; aan- en afmelden is dus 
niet nodig. Vertrek om 09.30 uur 
vanaf het nieuwe Multi Functionele 
Centrum op Sportpark De Pauw. Na 
afl oop is er gelegenheid om samen 
een kop koffi e of thee te drinken in 
de kantine van de sportclub. Echter 
net als de wandeling zelf, is ook dit 
geheel vrijblijvend.

Kaartavond SCK
Iedere eerste vrijdagavond van de 
maand wordt er door de kaartcom-
missie een kaartavond georgani-
seerd in het clubhuis van Sportclub 
Klarenbeek. In de maand juli en au-
gustus geldt de zomerstop. Inschrij-
ven kan vanaf 19.00 uur. Om 19.30 
uur worden de kaarten geschud voor 
zowel het kruisjassen, klaverjassen 
en jokeren. Iedereen is van harte 
welkom op deze, altijd gezellige 

kaartavond. Er zijn mooie prijzen te 
winnen.

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op 
de eerste zaterdag van de maand in 
het Voorster gedeelte van Klaren-
beek, Voorst en Bussloo opgehaald 
door. Belangrijk om te melden is, dat 
als uw container vol is, u de rest van 
uw papier in hanteerbare bundels 
of kleine dozen naast de container 
dient aan te bieden. De papierploeg 
start om 08.00 uur en dan dient de 
container, evt. kleine bundeltjes / do-
zen papier aan de weg te staan.  Voor 
Klarenbeek vallend onder gemeente 
Apeldoorn zijn er vier containers ge-
plaatst bij de Garage Schimmel aan 
de Elsbosweg. U kunt hier uw glas, 
drankenkartons, papier en plastic in 
deponeren. Verzoek: houdt a.u.b. de 
ruimte netje / schoon! 

Ambtenaren gemeente Voorst klussen 
bij ‘t Kruiwerk
VOORST.- Op donderdagmiddag 
16 april staken elf ambtenaren van 
de gemeente Voorst de handen fl ink 
uit de mouwen om klussen in en 
om ’t Kruiwerk (onderdeel van ’s 
Heeren Loo) uit te voeren tijdens 
een praktijkdag. Hierdoor maakten 
zij kennis met cliënten en kregen ze 
een kijkje in de zorg. Dit helpt hen 
met het uitvoeren van de nieuwe 
taken op het gebied van zorg die 
gemeentes hebben gekregen sinds 1 
januari 2015. Stichting Present De-
venter, die zich inzet om mensen in 
de samenleving met elkaar te ver-
binden, was nauw betrokken bij de 
organisatie van de praktijkdag.

De ambtenaren, tien man en één 
vrouw sterk, arriveerden vroeg in 
de middag. Zij hielpen met het sau-
zen van muren en het aankleden 
van de tuin. Tijdens het klussen 
gingen de ambtenaren waaronder 
burgemeester Penninx  met cliën-
ten in gesprek en genoten zij na af-
loop van een drankje en een appel-
taart. Cliënten lieten weten heel blij 
te zijn met het resultaat en bedank-
ten de klussers hartelijk voor hun 
inzet. Zij zijn welkom om een vol-
gende keer weer naar ’t Kruiwerk te 
komen. 's Heeren Loo ondersteunt 
in bijna het hele land mensen met 
een verstandelijke beperking. Jong 
en oud helpen wij een passend ant-
woord te vinden op grote en kleine 
vragen. 

Fietsen op Zondag
TEUGE.- Zondag 3 mei 2015 om 13.30 uur vertrekken de fi etsers weer 
vanaf Theeschenkerij Het Oegenbos in Teuge. De groep ‘Fietsen op Zon-
dag’ organiseert weer mooie fi etstochten in onze mooie omgeving.  

Iedereen die zin heeft in een heerlijke fi etstocht in onze mooie omgeving 
met een gezellige groep mensen is van harte welkom, van jong tot oud. Kom 
gezellig mee. De tochten zullen langs de diverse mooie kijkmomenten in 
onze omgeving gaan. Deze maandelijkse activiteit zal plaatsvinden vanaf 
april tot en met november 2015 op de eerste zondag van de maand.

Ofwel: zet de data in de agenda! Tot dan. Wilt u meer informatie dan kunt u 
reageren via een mailbericht naar dcp@teuge.eu of een telefoontje naar de 
dorpscontactpersoon Teuge Hetty Vorselman-Pas 06-46597226 . 

“hoe had ik toch kunnen denken dat er iemand zou zijn 
die mijn rommel wel zou willen kopen”

“DE OCHTEND NA KONINGSDAG”



Actie geldt van 20 april t/m 2 mei 2015

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

OP TAPIJT & BUITENLAKKEN

BTW VRIJE WEKEN!

Twello,
gun je ogen
de wereld.

Duistervoordseweg 12a  Twello

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

Mail uw foto naar: 
info@betaalbareautoschade.nl

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

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

Kijk ook op

-
-
-
-
-
-
-

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

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO
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 Certifi caat voor vijftien jarige Yarin Haak
De jeugdige vijftien jarige Yarin 
Haak uit Twello is sinds vorige 
week de trotse bezitter van het 
praktijkcertifi caat ‘uitrolma-
chine beheersing’. Deeg uitrol-
len, dus het deeg bewerken, wat 
platter maken,  gebeurd op deze 
machine. “Het is erg belangrijk 
voor de productie en verwer-
king om de deegstructuur te 
behouden maar ik moet ook de 
machine uit elkaar kunnen ha-
len voor onderhoud en hygiëne 
verteld Yarin.”

Yarin heeft bij banketbakkerij 
den Hollander stage gelopen 
via het stage programma van 
zijn school AOC oost in Twello, 
Yarin heeft heel wat uurtjes ge-
werkt en veel geleerd wat gere-
sulteerd heeft in het uitgereikte praktijk-certifi caat.
Hij heeft aan deze stageplek een leuke vaste bijbaan 
bij banketbakker den Hollander overgehouden. Van 
het verdiende salaris heeft Yarin een mooie Xbox ge-
kocht, wat games en een nieuwe TV! 
Ook een nieuwe PC staat nog hoog op zijn verlang-
lijstje.
Yarin werkt niet alleen achter de schermen bij de ban-
ketbakkerij, sinds kort heeft hij ook de verantwoor-

ding over de verkoop van het populaire banketbak-
kers ijs. Zoals, het netjes houden van het aangeboden 
ijs, de verkoop en het afrekenen via de ijskassa, het 
op tijd aanvullen van bekertjes en ijshoorntjes zijn 
een verantwoordelijke taak die hij moet vervullen. 
Naast zijn werkzaamheden bij den Hollander en zijn 
schoolwerkzaamheden, doet Yarin ook aan basketbal-
len en het behulpzaam zijn bij het trainen van de pu-
pillen, beiden bij  SV Twello.

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

Slagroomtaart
4.95(6 pers.)

voor

SPECIALE MAANDAG AANBIEDING
Vanaf 1 mei weer iedere maandag geopend!Va a e

Voor leuke korting!

Zie onze coupons op

www.debanketbakkerij.nl

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!

Ongeluk met veer, scheepvaart en 
overtocht gestremd
WELSUM.- Donderdagmiddag vond 
in Welsum een uniek ongeluk plaats 
met het pontveer in Welsum. Net in 
de spits op zowel weg als water pro-
beerde een kennelijk veel te zwaar 
beladen tractor met aanhangwagen 
de pont aan de Welsumse zijde op 
te rijden. Kennelijk door de over-
lading van de combinatie werd de 
pont door het voertuig van de veer-
stoep afgeduwd, waardoor tractor 
en wagen met vracht in plaats van 
op de pont, in de IJssel terecht kwa-
men. Dat op haar beurt had weer tot 
gevolg dat de gierkabel van de pont 
pianostrak over de IJssel kwam te 
liggen. Het gevolg laat zich raden. 
Lange fi les passanten die hun weg 
via de pont in Wijhe of de brug bij 
Deventer moesten vervolgen en aan 
beide zijden een kleine vloot aan 
boten die niet konden passeren. Het 
ongeluk vond plaats om 16.00 uur en 
pas rond 21.00 uur waren alle belem-
meringen weer opgelost.

Pontbaas Hendrik Schuitema was 
ondanks het unieke van het ongeluk 
tamelijk laconiek over de gevolgen. 

Hij was vooral erg blij dat er geen 
persoonlijke problemen te betreuren 
zijn. Voor de oplossing van het pro-
bleem was hij niet bezorgd, want via 
de marifoon was het verkeer op het 
water snel gewaarschuwd, terwijl hij 
wist dat in de naaste omgeving met 
een grote kraan werd gewerkt, die 
gelukkig ingezet kon worden voor 
het oplossen van de gevolgen van 

het ongeluk. Dat oplossen had nog 
behoorlijk wat voeten in het water. 
Door de grote hoeveelheid lading op 
de wagen moest niet alleen de kraan, 
maar ook duikers worden ingezet om 
takelbanden en lading gecontroleerd 
te verwijderen. Naar het zich laat 
aa nzien is door het gebeurde niet al-
leen tractor, wagen en lading, maar 
ook de pont behoorlijk beschadigd.

Jumbo Binnendijk feestelijk geopend!

TWELLO.- Woensdagmorgen exact 
om 9.00 uur is Jumbo Binnendijk ge-
opend en dit ging niet onopgemerkt 
voorbij. De hele Duistervoordseweg 
kleurt Jumbo-geel door alle ballonnen 
die de straat versieren.  

Vele mensen stonden al met een win-
kelwagen in de aanslag, ongeduldig te 
wachten voor de deur. Om 8.58 uur 
kwam het personeel in nieuwe be-
drijfskleding samen met Martin Bin-
nendijk naar buiten om zich te tonen 

aan het publiek. Na afgeteld te hebben 
werd er gezamenlijk op de knop ge-
druk waarmee Jumbo Binnendijk offi -
cieel geopend werd. De eerste 300 be-
zoekers werden verwelkomd met een 
mooie, gele bos bloemen. De winkel 
stroomde vol en al snel waren deze 
bloemen dan ook op. Eenmaal binnen 
wordt duidelijk hoe hard de afgelopen 
week gewerkt is, om alles om te tove-
ren. Het resul taat mag er zijn.

Expositie 'Water' Kunstkring Voorst
TWELLO.- Van 2 tot 31 mei is in galerie 'De Statenhoed' van de Kunstkring Voorst 
een expositie rondom het thema 'Water' te zien. Tijdens deze expositie, waar 
ongeveer 15 kunstenaars uit verschillende disciplines aan deelnemen, komt dit 
voor Nederland zo belangrijke thema en de diversiteit aan gebruikte stijlen goed 
tot uitdrukking. Het is een kleurrijke, maar vooral ook verrassende expositie, 
bestaande uit schilderijen, beelden en fotografi e, waarin het brede scala van de 
deelnemende kunstenaars duidelijk aanwezig is. Zowel fi guratief, realistische 
als abstract werk passeert de revue. De offi ciële opening van de expositie vindt 
plaats op zaterdag 2 mei, 15.00 uur. U bent allen van harte welkom. De openings-
tijden van de Galerie zijn: vrijdag 15.00 - 18.00 uur, zaterdag en zondag: 14.00 
- 17.00 uur. De expositie is te bezoeken tot en met 31 mei. Kunstkring Voorst, 
Galerie 'De Statenhoed', Dorpsstraat 11a. 

Bingo
 
TEUGE.- Op vrijdag 1 mei houdt 
Sportclub Teuge een gezellige bingo. 
Het begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de kantine van de sport-
club aan De Zanden (tegenover het 
vliegveld). Er zijn prachtige prijzen, 

zoals twee keer 100 euro, twee keer 
50 euro, boodschappenmanden, veel 
andere geldprijzen en niet te vergeten 
de (steeds oplopende) jackpot. Samen 
met de gratis koffi e en de gratis verlo-
ting wordt het ongetwijfeld weer een 
gezellige bingoavond.  Graag tot ziens 
vrijdagavond in Teuge.



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

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

Roofvogelshow om 12:00 en 14:00

Kinderactiviteiten

Diverse activiteiten - imker & strovlechter en tingieter

Verscheidene kramen met ambachtelijke producten

Volop perkgoed!

Eigen kweek kruiden

Ro

Moederdag

cadeau’s

9 MEI VOORJAARSMARKT
ambachten en roofvogelshow van 9.00 tot 16.00 uur

Restaurant: kop koffie 
met ambachtelijke 

appeltaart

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

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

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

TE H
U

U
R

ZIT/SLAAPKAMERS Camper gezocht door 
particulier, contante 

betaling tel. 06 53407152.  

Graszoden € 2,25 Voor haag: 
Hedera’s, Laurier, Conife-
ren, Rhodo’s. Bloeiende 

planten. Klimplanten, 
Buxus, Sierbomen. Ook 
aanleg en onderhoud: 

Kwekeij De Tippe, Woudweg 
87, Klarenbeek. Tel. 

055-3011542

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

Comm. Kerkaktie Wilp 
vraagt voor haar rommel-
markt allerhande spullen. 

U kunt kontakt opnemen met 
Dhr. Th. Pol 06 14596418 
Dhr. J. Vorselman 0571-

272071

Jonge Wyandotte Krielkip-
pen. 3 tot 6mnd. Meer 

kleurslag. 0575-562566

NIEUW, NIEUW, NIEUW Te 
koop: Oude koemest voor 
de tuin (fi jn gemalen). Info: 

06-45698974 (na 17.00 uur)

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

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

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

nergens goedkoper!
www.elektrowitgoed.nl 

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

Tullekensmolenweg 119 
7364 BB Lieren. 

Telefoon 055-5061860 

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

en vraag naar de voorwaarden.

24 uur 

storings-

dienst

www.installatiebedrijfjanssen.nl

€ 80,-
retour van 

Remeha

morgen mag 
ik naar huis

iedereen verdient een morgen
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GLASTECHNIEK

TWELLO B.V.

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

 HR++ GLAS

 KOZIJNRENOVATIE

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

� Subsidie HR++ glas
� Verbeter uw energielabel

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

Stil in mei
Ooit, ergens, is het een keer begonnen. Dat mensen hekjes gingen zetten om een stukje 
grond en zeiden: ‘Dat is van mij. En daar mag jij niet komen’. Naast hekjes kwamen er 
nog allerlei andere dingen bij. Heggen, schuttingen, muren, prikkeldraad. We geven 
graag onze grenzen aan. Dat geeft duidelijkheid, overzicht en een kunstmatig gevoel 
van veiligheid. Ook op school zie je in de pauzes vaak dezelfde groepen op dezelfde 
plekken neerstrijken. ‘Ons’ plekje, ‘onze’ tafel. Docenten hebben graag een ‘eigen’ lokaal. 
Territorium. Met die grenzen is het nooit meer goed gekomen. Jammer. Ooit schijnt er 
één wereld te zijn geweest. Ik denk maar heel kort. Toen kwamen de grenzen. De wereld 
werd en raakte verdeeld.
Vandaar het woord ‘werelddelen?’ Landen. Provincies. Steden, dorpen, wijken, buurten, 
straten, huizen, kamers, tuintjes. Ieder stukje grond is van íemand. Zelfs het water hoort 
ergens bij. Territoriale wateren. Brrr… klinkt koud…
Bij maatschappijleer hadden we het over ‘werken’. Dat mensen meestal in de eerste 
plaats werken om in hun eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Eten, drinken, 
onderdak, warmte. ‘Bed, bad en brood’ heet het de laatste weken. Verder werken we  ook 
om ergens bíj te horen. Collega’s, klasgenoten. Een groep. We willen allemaal érgens 
bijhoren. 
Ik moest eraan denken toen ik de berichten over de omgekomen bootvluchtelingen las. 
Stel je voor. Waar je vandaan komt  ben je niet veilig. En waar je naartoe gaat, daar 
willen ze je niet hebben. En daar drijf je dan, niet eens in niemandsland, maar in 
iemandswater. Met niets. Je hoort nergens bij. Niemand voelt zich verantwoordelijk 
voor jou. Wat een afschuwelijk gevoel moet dat zijn. De regeringen van de landen aan 
de overkant van dat iemandswater zeggen: ‘Er ZIJN grenzen… ’. En omdat die er zijn mag 
je mensen weigeren te helpen. Want ze horen tenslotte niet bij jouw stukje eigen land. 
‘Wegkijkpolitiek’ wordt het al genoemd. Hopelijk wordt dat niet het woord van 2015. 
Vorige week waren we met onze tweedejaars bij voormalig kamp Westerbork. De week 
ervoor was er een ‘nieuw’ stukje tastbare geschiedenis toegevoegd aan het kampterrein: 
een aantal goederentreinwagons. Op rails. We liepen er langs. Uit een luidspreker 
klonken heel monotoon de namen van al die weggevoerde mensen. En zomaar vanzelf 
werd iedereen stil. Stopte met praten. We stonden een minuut of twee te luisteren. Bij 
de wagons. Uitleg was niet nodig. Dit kwam vanzelf binnen. 
Bij andere onderdelen van het voormalig kamp vertelden de leerlingen zelf aan elkaar 
de verhalen die erbij hoorden. Over mensen die er NIET bij hoorden. 
Geschiedenis lijkt soms een herhaling van gebeurtenissen, alleen in een andere tijd. Want 
als je om je heen kijkt zie je dat we niet zoveel geleerd hebben. Het nieuwe Westerbork 
heet ter Apel. De ene partij zegt dat illegale vluchtelingen (hoe kun je dat ooit zijn?) er 
goed verzorgd worden. De andere partij zegt dat er alles aan gedaan wordt om ze van 
daaruit zo snel mogelijk weg te krijgen. Dat heet dan een akkoord. Iedereen blij. (?)
En de treinen van Westerbork zijn nu de boten op de Middellandse Zee. 
Laten we de komende maand dus maar weer goed nadenken. Overdenken. Omdenken. 
Herdenken.
Stil zijn. 
‘Het is zo stil in mij, ik heb nergens woorden voor, het is zo stil in mij en de wereld draait 
maar door’, zong een bekende Nederlandse band ooit. Stil in mij. Stil in mei. 
Ik wens iedereen een mooie mei. Met veel stilte. Maar ook met blijdschap. Omdat ‘wij’ 
in een vrij land leven. Je moet het maar treffen. 
Na de meivakantie gaan we op school weer verder. Met bijvoorbeeld de examens (!). 
En met blijven leren aan elkaar dat iedereen erbij hoort.
Hoe lang we nog moeten doorgaan met herdenken?
Tot in de eeuwigheid!
(S)amen!

Bert Jansen, Docent VC Twello

Huisarts Els Bugel neemt afscheid 
TWELLO.- Haar patiënten komen geen aandacht tekort, maar als het 
gaat om belangstelling voor haar zélf, dan geeft huisarts Els Bugel niet 
thuis. “Daar houdt ze niet van “, stelt haar assistente Annelies en gaat in 
haar plaats het woord doen. Iemand die haar goed kent en al jaren met 
haar samengewerkt. Vanzelfsprekend wordt het gesprek In het geheim 
gevoerd als Els haar visites rijdt, want ze mag er niets van merken. 

Els Bugel heeft Geneeskunde in 
Groningen gestuurd en in die tijd 
ontmoette zij ook haar toekomstige 
echtgenoot Kees. In 1980 is zij in de 
praktijk van de doktoren Cromme en 
Bessem aan de Binnenweg begonnen. 
Toen al een waardevolle verbetering 
van de zorg, want door de nauwe 
samenwerking tussen de huisartsen 
en de andere disciplines kan de zorg 
voor de patiënten goed afgestemd 
worden. Toen het huidige pand aan 
de Binnenweg 7 vrijkwam, heeft ze 
zich daar met haar praktijk en privé 
gevestigd. De samenwerking met 
beide huisartsen werd voortgezet tot 
hun pensionering. Sindsdien deelt zij 
de praktijk met Marie-José Ankoné.   

Studie Geneeskunde in lijn der 
verwachting
Haar studie Geneeskunde lag geheel 
in de lijn der verwachtingen, want 
Els Bugel is een spruit uit een echt 
huisartsengezin. Zowel vader als 
moeder oefenden dit beroep uit en 
naar verluidt was Els met regelmaat 
in de praktijk te vinden en stond al 
op jonge leeftijd voor haar vast: “Ik 
word later huisarts”. Stille getuigen 
in de wachtkamer zijn dierbare herin-
neringen aan haar vader, Dr. Bruins, 
die praktijk hield in Doornspijk in 
de gemeente Elburg. Liefdevol heeft 
ze een verzameling samengesteld be-
staande uit onder andere een visite-
lijst, injectienaalden, een otoscoop, 
een oude oogspiegel in foedraal, apo-
thekerspotten en erg leuk is ook de 
oude foto met vader’s praktijkauto. 

Een leven in het teken van de 
patiënten
Huisarts Els Bugel heeft een drukke 
praktijk. Aanvankelijk heeft zij ook 
bevallingen ‘gedaan’, maar met de 
komst van verloskundige Margreet 
van der Heide heeft ze deze taak af-
gestoten. “Ze is een toegewijde en 
gepassioneerde arts”, benadrukt as-
sistente Annelies, die al 32 jaar in de 
praktijk is, “bovendien weet ze niet 
van ophouden en gaat desnoods nog 
in de avonduren door om zaken voor 
patiënten op te lossen. Ze is er voor 
de 100% voor haar patiënten en heeft 
praktijk en privé altijd strikt weten 
te scheiden”. Volgens Annelies, die 
haar weleens een workaholic heeft 
genoemd, werkt ze heel nauwkeurig 
en perfectionistisch, want ook admi-

nistratief heeft ze alles picobello in 
orde. Veel mensen zullen het gewoon 
niet weten, maar – ook al is er geen vrij 
plekje meer in de agenda – Els is daar-
in erg creatief en weet altijd ruimte te 
vinden. Over het algemeen is zij een 
serieus iemand, maar af en toe dan kan 
ze ook heel humoristisch uit de hoek 
komen. “Niet alleen dát”, vult Anne-
lies lachend aan, “ze is ook een ‘stille 
romanticus’, want als de stroom uit-
viel en niets het meer deed dan kwam 
Els met kaarsen aandragen, die ze 
overal aanstak”. Els is een bescheiden 
mens en praat niet graag over zich zelf, 
maar één ding staat vast: Ze zal haar 
toekomstige vrije tijd zeker ten dele in-
vullen door veel te wandelen met man 
en hondje Basa. “Als de patiënten weg 
zijn, dan holt ze bij me binnen om een 
hondensnoepje te halen”, lacht Anne-
lies die de vriendelijke viervoeter ook 
in haar hart heeft gesloten. En dan is 
er nog de boot die de creatieve Kees 
gedurende vier jaar helemaal zélf in de 
tuin heeft gebouwd en die inmiddels 
te water is gelaten. Want een andere 
hobby is varen. Met welgemeende 
worden sluit assistente Annelies haar 
verhaal af: “Ik weet dat patiënten haar 
zullen missen, maar dat iedereen – net 
als ik – haar een mooie invulling van 
haar verdere leven van harte gunt. Ze 
heeft het écht verdiend!” Huisarts Pim 
Doppen zal de praktijk van Els Bugel 
overnemen. 

Huisarts Els Bugel heeft 
veel tijd en aandacht aan 

haar patiënten besteed. 

Keurmerk Veilig Ondernemen voor TC ondernemers
TWELLO.- Het toenemende aantal 
overvallen en winkeldiefstallen 
in Nederland gaat ook niet aan 
de Twellose middenstand voorbij. 
Reden temeer voor de Twello Cen-
trum Ondernemers (TC) in overleg 
te gaan om tot concrete maatrege-
len m.b.t. veiligheid van onderne-
mers en personeel te komen.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Ondernemers, gemeente, politie en 
brandweer hebben sinds enige tijd de 
handen ineengeslagen om de veilig-
heid in en rondom het centrum van 
Twello te verbeteren. Die samenwer-
king geschied onder de paraplu van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO). Landelijk gezien heeft onder-
zoek aangetoond dat deelname aan 
het KVO zorgt voor verbetering van 
de veiligheid. Het aantal ondernemers 
dat slachtoffer wordt van criminaliteit 
neemt na invoering van het Keurmerk 
af. Vernieling, inbraak en diefstal met gemiddeld 4 tot 16 procent. 

Deelnemers aan het KVO beschikken 
over een speciale app waarmee men 
ogenblikkelijk verdachte omstandig-
heden kan melden, zodat collega’s en 
politie maatregelen kunnen treffen 
om erger te voorkomen. Ook diege-
nen die al een winkelverbod hebben 
opgelegd gekregen worden hierop 
vermeld met een gele of rode kaart. 
Een winkeldief die de eerste keer 
wordt betrapt krijgt een gele kaart 

(waarschuwing). Wordt dezelfde 
dief binnen een jaar opnieuw betrapt 
dan krijgt hij/zij een rode kaart, dit 
betekent in de praktijk een collectief 
winkelverbod voor alle deelnemende 
winkels. Voor het winkelpersoneel 
geeft het KVO trainingen om zich te 
wapenen tegen o.a. winkeldiefstal, 
agressie of zelfs een overval. Hier 
worden tips aangereikt om een der-
gelijke vormen van criminaliteit te 
herkennen en te voorkomen.

Ondernemer Dinant van Hees ontvangt als eerste het handboek ‘Keurmerk 
Veilig Ondernemen‘ uit handen van TC coördinatrice Jet van den Beld.

Imposant spektakel bij 
Music and Dance
TWELLO.- Het is een primeur met nieuwe uniformen, iedereen die ze 
nog niet heeft gezien mocht ze ook afgelopen maandag tijdens de Au-
bade bewonderen. Cadenza, orkest + slagwerkensemble start met hun 
eigen swingende gelijknamige song ‘Cadenza’ en is reeds de onuitge-
sproken belofte dat er nog veel meer spectaculairs op deze avond gaat 
volgen. Wethouder Harjo Pinkster en echtgenote geven acte de présence. 

De optredens van Brigitte Nijman be-
klijven. Ze zingt een prachtig Neder-
landstalig repertoire. In één woord 
omschreven: Brigitte is een moordwijf 
die de bezoekers moeiteloos weet mee 
te trekken en te stimuleren niet stil te 
blijven zitten maar mee te doen. Met 

veel elan swingt ze over het ‘podium’ 
en laat telkens horen, dat ze een glas-
heldere, fascinerende stem heeft. 
Bij ‘Elysium’ komt alleen het slagwer-
kensemble onder leiding van Robbert 
Houtkamp aan het woord. En dat pro-
duceert geheimzinnige, bijna hemelse 
klanken, ondersteund door prachtige 
lichteffecten. Muziek om bij te dro-
men! En dan wordt het serieuzer: Vi-
olist Koen Stapert strijkt solo’s in een 
ode aan Anne Frank ‘The Story of 
Anne Frank’. Emotiebeladen klanken, 
die door zwart-wit foto’s uit Anne’s 
leven nog indrukwekkender worden. 
Haar hele leven, begonnen bij haar zor-
geloze kindertijd tot haar dood door 
ziekte in Bergen-Belsen heeft het orkest 
samen met Stapert en onder leiding 
van Jos Jansen geweldig verklankt. De 
doordringende sirenes aan het einde 
bezorgen iedereen kippenvel. Ook 

Schindler’s List, de titelsong van de ge-
lijknamige fi lm, ontbreekt niet en ook 
hier laat Stapert zijn talent zien. 
De Twirlgroep van Cadenza laat op 
deze avond laten zien wat zij kan. Zij 
zorgt voor fraaie showeffecten. Mooi 
getimed en met de behendigheid van 
een goochelaar laten ze de batons door 
de lucht vliegen, daarbij dragen ze tel-
kens prachtige kleding. Vanavond dus 
een andere discipline, gezien de vele 
wedstrijden waar de Twirls van Ca-
denza normaliter vaak aan meedoen. 
Een ding is zeker: ze hebben veel tech-
niek in huis. 
Het slagwerkensemble brengt de toe-
hoorders in een spooky en geheim-
zinnig wereld met veel klankeffecten, 
prachtig percussiewerk, xylofoons, 
marimba’s, vibrafoons etc. Veel ver-
rassende passages met veranderde 
tempi en geluidsterkte. Spannend 
voor het publiek, maar ritmisch lastig 
uit te voeren. Het grote scherm biedt 
schitterende inkijkmomenten, daar 
waar het oog normaliter niet bij  kan. 
De Songfestival Medley met Brigitte is 
een feest van herkenning en er wordt 
opnieuw duidelijk dat zij een echte 
stemmingmaakster is. Voor de pauze 
worden zeven jubilarissen naar voren 
geroepen: Anique de Boer (12,5 jaar 
lid), zij speelt dwarsfl uit. Koen Vos-
meijer (12.5 jaar), Lucia Belt (25 jaar 
lid) en Ben Mulder (40jaar lid) spe-
len allemaal melodisch slagwerk en 
zijn Wereldkampioen en Nederlands 
kampioen. Jannie de Buijzer en Rens 
Schoneveld (beiden 50 jaar lid) spelen 
klarinet. Tonny Biesterbos (60 jaar lid) 
speelt trompet. Na de pauze komen er 
vreemde witte gestalten binnen die 
op aliens lijken. Trommelende ‘gees-
ten’ die bij elke slag neongekleurde 
waterspetters op laten springen, een 
soort ‘glow in the dark’ effect. Een 
uitstapje van het orkest samen met 
violist Koen Stapert naar Rusland is 
een onderdeel van het programma. Bij 
“Midnight in Moscow’ wordt in de zaal 
meegeswingd en bij Kalinka groeit de 
behoefte om mee te klappen en is de 
verbeelding van dansende kozakken 
niet ver weg. En dan is er nog een twee-
de, eveneens charmante zangeres met 
een geweldige, overtuigende stem: Jan-
tsje Procee, zangeres en songwriter. Ze 
zingt met gemak twee octaven, dit keer 
Engelstalig. De avond eindigt knallend 
met orkest, slagwerkensemble en Bri-
gitte, die de tranentrekkers van André 
Hazes vertolkt. Een overtuigend en im-
posant stukje vakmanschap en muzika-
liteit wat op deze avond iedereen werd 
geboden. Een showavond die zich laat 
kwalifi ceren als ronduit geweldig. 

Violist Koen Stapert leeft zich 
helemaal in in de titelmuziek van 

‘Schindler’s List’. 



Hofstede

De Middelburg

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

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

Lentekriebels bij Hofstede de Middelburg!

3-gangen 
keuze diner 

€ 27,50 

Nu ook 
weer het 

Lente 
Asperge

menu!

doe mee en WIN EEN 
M&M dames HORLOGE 

voor moederdag                                           

NAAM.........................................................................................................................
ADRES.........................................................................................................................
PLAATS........................................................................................................................
TELEFOONNUMMER...................................................................................................

HEEL EENVOUDIG
Vul onderstaande strook in en lever deze uiterlijk 
vrijdag 8 mei in bij Accent

Sta onsstraat 13, 7391 EG Twello, telefoon 0571 27 66 47 
website www.accentgoudsmederij-juwelier.nl 

 _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Dick van der Kraats

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

wij zijn open van

di-vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00

za 9.00-12.30 en 13.30-16.00

tv - video - radio - magnetron - kleinhuishoudelijk. - tevens
schotel en antennesystemen. geen witgoedreparatie!

www.dvanderkraats.nl

-  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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

Rommel-Antiek markt Kerk 
Terwolde 23 mei. Wij halen 
uw spullen. T 0571-291074 

of 055-3231711

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

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

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

Ontdek ook het Mozaïeken, 
bij het Sunny Art Atelier in 
Twello. Kijk op de website 

www. sunnyartatelier.nl voor 
alle mogelijkheden, of bel 

06-34035704

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

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

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

Paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen Herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 

www.ikwilproeven.nl

 Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

Kindersteunzolen v.a. €90,00 
steunzolen volwassenen v.a. 
€135,- sportzolen v.a. €120,-. 

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

Gevraagd op de Wilpse Klei, 
handige tuinjongen ± 15 jaar 
voor 2 x 2 uur per week. Tel. 
0571-261276 (graag bellen na 

18.00 uur)

Harry de Winkel Hoveniersbedrijf Tuinonderhoud incl. 
maaien van uw gazon 055-3015271

H.W. Iordensweg 3
tel. (0571) 27 15 14

www.taverne-twello.nl
welkom@taverne-twello.nl

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

VRIJDAG 1 MEI

Seizoens lekkernijen & proeverijen uit eigen keuken

VOLGENDE TAPAS AVOND VRIJDAG 5 JUNI
RESERVEREN TEL. 0571 - 27 15 14

TAPAS
DE MAAND 

UURTJE 17.00 - 20.00 UUR

VRIJDAG 1 M

T
VOLGEBOEKT

Van ontwerp tot eindproduct en voor alles wat er 

tussen in zit bent u bij Print & More 
dé copyshop van Twello aan het juiste adres. 

Voor particulier, zakelijk en verenigingen.
Wij helpen u graag!

Opmaak, printen, kopiëren, , liturgieën, 
huisstijlen, drukwerk, bouwtekeningen, folders, 

lamineren, posters, clubbladen,  kaarten,

www.printandmore.nu

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

Stationsstraat 17 • 7391 EG Twello
T 0571 27 61 91  • info@printandmore.nu
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Diverse bedrijfsruimten 
met aanvullende kantoor ruimten.

In diverse afmetingen en voor diverse doeleinden te gebruiken.

Ook voor starters zijn er mogelijkheden. Aanvaarding in overleg.

TE HUUR LOCATIE
Informatie: Ben Hutten

Mail: b.hutten44@upcmail.nl

Telefoon: 06 - 55 15 31 75

Zonnenbergstraat 34 te Twello

Zicht locatie aan doorgaande 

weg naar A1 en A50

Vrijdag 1 mei 2015
Open Dag St. Martinus Bussloo
Op vrijdag 1 mei is de basisschool St. Martinus Bussloo open voor 
belangstellenden. Vanaf 8.30 uur tot 16.00 uur ben je, met je zoon 
of dochter van harte welkom om de school in bedrijf te zien.

Basisschool de St. Martinus is een 
school in het groen. Fluitende vo-
gels en de geur van pas gemaaid 
gras: Ons schoolplein grenst aan 
landgoed De Poll. Vlakbij recre-
atiegebied Bussloo. Een afwisse-
lend landschap met bos en wei-
landen. Maar je hoeft niet van het 
schoolplein af om de natuur te 
beleven; de gezellige zitjes onder 
de bomen, speeltoestellen en het 
voetbalveld nodigen uit om lek-
ker buiten te spelen. 
Als je met de auto komt, is het 
veilig om te parkeren op het kerk-
plein. Vanaf het kerkplein loop je 
over het pad naar  de achterzijde 
van de school. 

Wij werken met drie heterogene 
groepen te weten, groep 1-2-3 dit 
noemen wij de onderbouw. Groep 
4-5-6 vormen samen de midden-
bouw en groep 7-8 is de boven-
bouw. Het werken met kansrijke 
combinatiegroepen leert kinde-
ren van verschillende leeftijden 
samen te werken. 
Wij zijn een kleine school met 
moderne middelen, waarbij we 
dagelijks gebruik maken van ICT. 
Het digitale schoolbord wordt ge-
bruikt tijdens de instructie en de 
leerlingen werken zelfstandig op 
de laptop. Er wordt gewerkt met 
een dag of weektaak, waardoor er 
vroeg geleerd wordt zelfsturend 

en zelfstandig bezig te zijn. 
Vind je persoonlijke aandacht be-
langrijk, kom dan zeker kijken! 
De school is klein en overzichte-
lijk. Daardoor ‘verdrink’ je niet 
als nieuwe leerling. En we heb-
ben geen overvolle klassen, maar 
tijd en aandacht voor ieder kind.
Elke morgen worden de kinderen 
ontvangen door de leerkracht. We 
geven elkaar de hand en zeggen 
goedemorgen. De leerlingen ken-
nen elkaar en zijn gewend om el-
kaar te helpen. De oudsten lezen 
de jongsten voor. En de kinderen 
komen regelmatig bij elkaar in de 
klas. Dat is niet alleen goed voor 
de ontwikkeling, maar ook voor 
de sfeer! Tijdens de open dag kun 
je op het plein lekker springen op 
het springkussen!

Ben je nieuwsgierig? Kom dan 
kijken bij St. Martinus Bussloo, 
de school in het groen. Kun je niet 
op deze dag? Neem dan contact 
op met de directeur, Wineke Bre-
ijer bereiken op telefoonnummer: 
0571-261510 of 06-18075471 
Meer informatie is te vinden op: 
www.martinusbussloo.skbg.nl

Lente expositie Galerie Bij Krepel

KLARENBEEK.- Afgelopen zondag 
kon u al in Galerie Bij Krepel ge-
nieten van de Lente expositie met 
werken van tien bekende moderne 
kunstenaars uit Apeldoorn en om-
geving, namelijk: Gaby Bovelander, 
Elske Brehler, Olga Brouwers, Karla 
Kassenaar, Don Nederhand, Adri 
Post, Teun Renes, Milena Tlusta, 
Anneke Umbgrove en Doortje de 
Vries.
Ook u kunt de werken nog komen 
bewonderen op zondag 3 mei, don-
derdag 14 (Hemelvaartsdag), zondag 
24 (Eerste Pinksterdag), maandag 25 
(Tweede Pinksterdag) en zondag 31 
mei kunt u nog van de ‘Lente expo-
sitie’ genieten bij Galerie Bij Krepel. 
De openingstijden zijn van 11.00 
tot 17.00 uur. Kom kijken en proef 
de Lente op Landgoed Klarenbeek! 
De galerie is te bereiken via de in-
gang aan Kopermolenweg tegenover 
huisnummer 9, waar u gratis kunt 
parkeren. 

Opening keuken
Vrijdag 1 mei wordt de keuken van 
Proef Grift op Landgoed Klarenbeek 

geopend. Hier kunt in de toekomst 
genieten van bijvoorbeeld een high-
tea, walkingdiner, kookworkshop en 
privédiner. Daarnaast kunt u hier 
ook avondfeesten, bruiloft en/of za-
kelijke bijeenkomsten organiseren. 
Op de dagen van exposities kunt 
u gebruik maken van heerlijke ge-
rechten uit de eigen keuken van de 
kleine menukaart bereid door Oscar 
Grift. Alles wordt dagelijks vers in-
gekocht en in de nieuwe keuken ver-
werkt. Op de openingsdag, vrijdag 1 
mei, tussen 16.00 tot 19.00 uur, kunt 
u letterlijk een kijkje in de keuken 
nemen en genieten van een kookde-
monstratie. 

 Restauratie Center
Op de dag van de arbeid, vrijdag 1 
mei, tussen 16.00 en 19.00 uur, kunt 
u ook een kijkje komen nemen in het 
Restauratie Center op Landgoed Kla-
renbeek. Hier kunt u onder andere 
op authentieke wijze (oude) meu-
bels laten restaureren en conserve-
ren door Remco Ockhuijsen. Zij zijn 
op dit moment de werkplaats nog 
aan het inrichten. 

Olga Brouwers in de brasserie met op de achtergrond twee van 
haar kunstwerken.

Grootse viering 70-jarig bestaan

Gezelligheid staat voorop bij 
Buurtvereniging Plan Zuid 
WILP.- Aan de keukentafel bij Cle-
mentine en Jan Dijkstra heeft de 
jubileumcommissie van Buurtver-
eniging Plan Zuid uit Wilp zich 
deze middag verzameld. De groep 
is druk met de voorbereidingen 
voor het komende feest op zondag 
31 mei. Dan viert Buurtvereniging 
Plan Zuid namelijk haar 70-jarig 
bestaan. De jubileumcommissie 
heeft onder meer een smakelijke 
lunch en een grote receptie in 
petto.

Ontstaan
De wortels voor het ontstaan van 
Plan Zuid liggen eigenlijk al veel 
verder terug dan 70 jaar geleden. 
Bij het huwelijk in 1937 van prin-
ses Juliana en prins Bernhard werd 
het dorp Wilp tijdelijk in vieren ge-
deeld. De bedoeling hierbij was dat 
iedere buurt zijn eigen versiering 
ging maken, om zo het Oranjefeest 
nog vrolijker te maken. Zo ontston-
den de Buurtverenigingen Noord, 
Oost, Zuid en West. Het Plan Zuid 
strekte zich uit van de hoek met 
de Molenallee, de Rijksstraatweg 
tot aan `Het Soerhuis`. In de oor-
log verwaterde de Buurtvereniging 
maar na de bevrijding kwamen er 
enkele mensen bij elkaar om Plan 
Zuid weer nieuw leven in te blazen. 
De kopstukken: F. van Brummen, 
J. Wassink, H. Jansen, G van Dragt,  
H.J. Lightendahl en H.A. van Brum-
men kwamen in april 1945 met de 
oprichting van Buurtvereniging Plan 
Zuid. 

Oudste lid
Het hoofddoel van de vereniging 
was het organiseren van een jaarlijk-
se feestavond voor de leden uit de 
buurt. Maar ook het Sinterklaasfeest 
mocht er zijn en natuurlijk de praal-
wagens bij optochten in de straten. 
Ook waren er leuke wandeltochten 
naar slot Nijenbeek of Huize de Poll, 
met limonade onderweg. Voor de 
groten was een busreis destijds een 
hele onderneming in 1950. Ook de 
opvoering van het toneelstuk `Het 
Gouden Kalf` werd een daverend 
succes. Herman Wassink (83) weet 
het zich allemaal nog prima te her-
inneren. ``Mijn vader was één van 
de heren die aan de wieg stond van 
de ontstaan ervan. Ik weet dat er 
tijdens een feestavond blokjes kaas 
geserveerd werden. Om de kaas wat 
extra smaak te geven mocht je even 
dippen in de mosterd die in een po 
zat``, glundert Wassink. `Kijk, hier 
op deze foto, dat ben ik,` Wassink 
schuift met zijn vinger over een 
oude foto uit 1945, gemaakt tijdens 
een feestavond. Herman Wassink is 
het oudste lid van de Buurtvereni-
ging en heeft al veel met de vereni-
ging meegemaakt. Op 31 mei staat 
hem samen met alle andere leden 
wederom een gezellige dag te wach-
ten. Deze zal beginnen om 11.30 
uur met een smakelijke lunch. De 
Buurtvereniging telt momenteel 
ruim 50 leden. Voorzitter (ad inte-
rim) Clementine Dijkstra voorspeldt 
dat het 31 mei een leuke dag gaat 
worden waarbij ook een receptie op 
het programma staat. Zij weet zich 
als import-Wilpenaar ook de diverse 
feesten te herinneren. Zo waren er 
feesten met telkens weer een ander 
thema. Jan ten Wolde is nu al 20 jaar 
lang met veel verve en succes de 

voorzitter van deze buurtvereniging. 
Om gezondheidsredenen moet hij 
nu een stapje terug doen. Clementi-
ne neemt zijn functie tijdelijk waar.   
Alle verenigingen uit het dorp en be-
langstellenden worden bij deze van 
harte uitgenodigd om de receptie 
te bezoeken. Deze wordt gehouden 

tussen 17.00 en 18.30 uur aan de 
Binnenweg in de boomgaard tussen 
de huisnummers 3 en 5. Ook staat 
er deze middag nog een puzzeltocht 
en een barbecue op het programma. 

 (Bron: OKV Uitgave: Wilp, het dorp 
en de Wilpse Klei in het verleden)

De jubileumcommissie van Buurtvereniging Plan Zuid, v.l.n.r.: 
Clementine Dijkstra, Herman Wassink en Tonnie Schurink. 

Staand: Jan Dijkstra. 

Moederdagactie 

Twello Centrum deelt 500 
dozen Merci XXL uit
TWELLO.- Donderdag 30 april start 
de actie voor ‘Moederdag.’ Tijdens 
uw aankopen in het hart van de Ste-
dendriehoek ontvangt u tot en met 
donderdag 7  mei bij de aangeslo-
ten TC winkeliers een stempelkaart 
waarmee u kans maakt op één van 
de 500 luxe Merci XXL dozen. On-
geacht het aankoopbedrag ontvangt 
u bij de deelnemende TC winkeliers 
een stempel. De stempelkaart voor-
zien van 4 verschillende stempels 
kunt u donderdag 7 mei tot uiterlijk 
18.00 uur inleveren bij: Boekhan-
del Oonk, Stationsstraat  4 en de 
Marskramer, van Ghentstraat  10 in 
Twello. 
Uit alle ingeleverd stempelkaarten 
worden er 500 getrokken en die krij-
gen een luxe Merci doos. Vrijdag 
8 mei worden de winnaars gebeld 
door de deelnemende winkeliers 
en dan kunnen deze de luxe Merci 
doos ophalen op vrijdag 8 en zater-
dag 9 mei. Winnaars krijgen van de 
TC winkelier de gegevens door waar 
de doos opgehaald kan worden. 
Wilt u ook kans maken op één van 
de 500 luxe Merci dozen! Kom dan 
naar Twello ‘Het Koopcentrum van 
de Stedendriehoek’ waar u terecht 

kunt voor al uw aankopen en waar 
nog steeds gratis geparkeerd kan 
worden. 

Voorjaar in Twello
Zaterdag 9 mei de dag voor Moe-
derdag organiseert ‘Stichting Dorps-
verfraaiing Twello’ een Bloemen- en 
Planten markt op het Marktplein  in 
Twello van 9.00 tot 16.00 uur.  Naast 
het aanbieden van allerlei plantgoed 
zoals eenjarige, kuipplanten en vaste 
tuinplanten geven de medewerkers 
ook uitleg over plantverzorging en 
deskundig plantadvies. Daarnaast 
zijn er diverse activiteiten op het 
Marktplein en staan er marktkramen 
in het centrum die bemand zijn door 
hobbyisten. Zij zullen een diversiteit 
aan artikelen tonen.  In totaal inclu-
sief bloemenmarkt een 40 tal kramen.
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek

Gemeentelijke informatie

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Voorst Collecte Alzheimer Nederland van 9 t/m 14 november 
2015

Vergunning verleend* Z-15-01265_2015-18794

Bestemmingsplan

Rijksstraatweg 63 in Voorst Bouw woning met bijgebouw Ontwerp NL.IMRO.0285.2104-OW00

Rijksstraatweg (westzijde) en Molenallee 
(zuidzijde) in Wilp

Bouw nieuw hoofdgebouw en vergroten bouwvlak Voornemen Z-14-01004_2015-20701

Evenementenvergunning

Twelloseweg tegenover nummer 47 in 
Terwolde

Trekkertrek wedstrijd op 9 mei 2015 van 8.00 uur tot 
24.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-01198_2015-20393

 Voorsterklei 4 in Voorst Open dag met sponsoractiviteiten op 3 mei 2015 van 
10.30 uur tot 16.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-01612_2015-19925

Omgevingsvergunning

Acacialaan 14 in Twello Aanleggen 2e uitweg Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-291

Aronskelk 31 in Twello Bouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-015

Deventerweg 10 in Terwolde Plaatsen bouwwerken Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2014-627

Dorpsstraat 34 in Terwolde Kappen 1 es Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-287

Dorpsstraat 34 in Terwolde Kappen 1 es Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-287

Gravenstraat 26 in Voorst Vervangen kap bijgebouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-292

H.W. Iordensweg 122 in Wilp Bouwen serre/veranda Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-226

H.W. Iordensweg 72 in Twello Kappen 1 christusdoorn Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-181

Helmbloem 4 in Twello Bouwen 1 2-onder-1-kap woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-014

Kneuterstraat (kad. Wilp D 1460) in Wilp Plaatsen welkomstbord Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-156

Koperdijk 3 in Klarenbeek Plaatsen chemische luchtwasser Vergunning verleend Z-HZ_WABO-2014-536

Kruisweg, Kleine Enkweg, Hezeweg en 
Klarenbeekseweg in Voorst

Kappen bomen, ophogen agrarisch perceel en aanleggen 
3 grondwaterbronnen

Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-107

Molenallee 66 in Wilp Vergroten woning met dakopbouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-295

Uiterwaarden langs de IJssel bij Terwolde Verwijderen vegetatie in de uiterwaarden IJssel-Voorst Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-305

Veenhuisweg 53 in Twello Kappen 1 esdoorn Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-232

Voorsterklei 12 in Voorst Vernieuwen dak woning Procedure-termijn 
verlengd*

Z-HZ_WABO-2015-117

Zonnenbergstraat 40-42 in Wilp Bouwen werktuigenberging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-191

Overig

NS-stationsplein en directe omgeving in 
Twello

Verbod onbeheerd stallen (brom)fi etsen Besluit genomen Z-15-01229_2015-19559

Sloopmelding

Molenallee 50 in Wilp Verwijderen asbesthoudende delen uit traforuimte 
dienstencentrum

Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-298

Molenallee 69A en 71 in Wilp Verwijderen asbesthoudende delen uit woningen Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-293

bekendmakingen
Week 18: 29-04-2015

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

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

Twello, binnen zes weken na de 
datum van verzending van het be-
sluit aan de aanvrager. 

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

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

 Woensdag 6 mei 2015 vindt er 
een vergadering van de welstands-

commissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst met 
de te behandelen bouwplannen 
worden bekend gemaakt op de 
website van de gemeente Voorst 
(www.voorst.nl). Ook kunt u te-
lefonisch contact opnemen met 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-

dening en Milieu. Conform arti-
kel 12 van de Woningwet is deze 
vergadering openbaar.

De balie VROM is op werkdagen 
geopend van 8.30 uur tot 12.15 
uur, telefoonnummer (0571) 27 
99 11. Ook voor vragen kunt u 
hier terecht.
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Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

WhatsApp: 06 – 21 65 44 44

trouwen 
in voorst

www.voorst.nl

gemeenteraad

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
11 mei 19.30 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello
21 mei 16.00 uur Openbare raadsbijeenkomst i.v.m.  gemeentehuis Twello
 werkbezoek Commissaris van de Koning  
  
26 mei 19.30 uur Inspreekavond raad Apeldoorn + Voorst  Multifunctioneel Centrum
 over bestemmingsplan Grote Wetering,  Klarenbeek
 Klarenbeek 
27 mei 19.30 uur Auditcommissie fractie-ingang 
  gemeentehuis Twello
1 juni 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello

De gemeenteraad heeft reces van 25 april t/m 10 mei 2015.

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie over de 
raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000, 7390 HA Twello; e-mail: 
raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst.

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen (0571) 
279 217. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens vindt u op 
internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden

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

Gesloten op 4 en 5 mei

Het gemeentehuis, de studiezaal 
van het gemeentearchief, de ge-
meentewerf en het Maatschap-
pelijk Netwerk Voorst in het Kul-
turhus zijn op maandag 4 mei 
(dodenherdenking) en dinsdag 5 
mei (bevrijdingsdag) de gehele 
dag gesloten.

Programma van de Nationale Dodenherdenking 
in Twello op maandag 4 mei 2015

Bij de Nationale Herdenking wor-
den alle burgers en militairen 
herdacht, die sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog tot 
op heden, wanneer of waar ook 
ter wereld, in het belang van het 
Koninkrijk of tijdens vredesmis-
sies van internationale organisa-
ties zijn gevallen, dan wel door 
oorlogshandelingen en terreur 
zijn omgekomen. 

Behalve de herdenking van de gevallenen betekent de Nationale 
herdenking ook bezinning in op heden en toekomst. De herden-
kingsbijeenkomsten vormen zowel een appèl op de individuele  als 
op de collectieve verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij 
ten aanzien van onderdrukking, discriminatie en onverdraagzaam-
heid. 

Gemeentelijke herdenking in Twello
De Nationale dodenherdenking op 4 mei vindt in de gemeente 
Voorst plaats op de gedenkhof op ‘t Holthuis in Twello. Omdat de 
gemeente Voorst uit vele kernen bestaat is er destijds voor gekozen 
de gemeentelijke herdenking op een centraal punt in de gemeente 
te houden. 

Stille tocht
De herdenking wordt zoals ieder jaar voorafgegaan door een stille 
tocht. De deelnemers aan deze tocht worden verzocht zich op zon-
dagavond 4 mei, vanaf 19.00 uur, te verzamelen op het Marktplein 
te Twello. De Stille Tocht vertrekt om 19.25 uur.

Programma 
19.00 uur Orkest aanwezig op ’t Holthuis 
19.15 uur  Verzamelen op het Marktplein
19.25 uur   Start Stille Tocht. Route: Marktplein – Van Ghent-

straat – Dorpsstraat – Binnenweg – Burgemeester 
van der Feltzweg – Gedenkhof ’t Holthuis

Tot 19.50 uur Muziekvereniging Excelsior speelt gepaste muziek
19.54 uur  Aanvang herdenkingsplechtigheid met kranslegging 

door burgemeester J. Penninx & Nationale Taptoe-
hymne onder begeleiding van het orkest

20.00 uur  Twee minuten stilte. Aansluitend: Wilhelmus (2 
coupletten), gedicht De Stille Getuige (door Noah 
Selhorst, winnaar van de Gemeentelijke Nationale 
Voorleeswedstrijd 2014) & Defi lé college

Programma van Bevrij-
dingsdag in Twello 
op dinsdag 5 mei 2015

Op 5 mei wordt ieder jaar bij het ge-
meentehuis in Twello om 9.00 uur 
het bevrijdingsvuur ontstoken. In 
het kader van 70 jaar bevrijding zijn 
de veteranen uitgenodigd. Tijdens 
het Wilhelmus en het vlaghijsen  zal 
een veteraan het vuur ontsteken. U 
bent van harte welkom.

afval informatie

Afvalinzameling rond Bevrijdingsdag 

Gebied 2 groene container, gebied 1 PMD
De inzameling van Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei is verplaatst naar vrijdag 8 mei 2015. 

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

1 mei inzameling Klein Chemisch Afval

Op vrijdag 1 mei wordt Klein Chemisch Afval (KCA), frituurvet, 
energiezuinige lampen, wit- en bruingoed ingezameld. De KCA-
inzameling is elke eerste vrijdag van de maand tussen 15.00 
uur en 18.00 uur bij de gemeentewerf, Jupiter 2 in Twello. 

Meer info: 
www.voorst.nl/wonen/milieu-afval-en-duurzaamheid/afval
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Is de vrede nu getekend of woekert de 
nijd onderhuids verder?
WELSUM.- De gemeente Ols/Wij-
he heeft onlangs in Welsum  een 
kernenbezoek belegd, o.a. om de be-
volking te informeren over de stand 
van zaken ten aanzien van de veel-
besproken geplande woningbouw in 
het Overijsselse dorp op de linker 
IJsseloever. Voorafgaand aan de uit-
leg door de mensen van de gemeente 
legde Erna ter Haar een verklaring af 
namens de mensen die in de nieuw 
te bouwen huizen willen gaan wo-
nen en in feite namens bijna de hele 
Welsumse gemeenschap. Zij memo-
reerde dat zij zéér teleurgesteld is in 
het handelen van een paar plaatsge-
noten, hoewel het natuurlijk ieders 
democratisch recht is om tot de 
hoogste rechter te protesteren. Zij 
riep ieder op om de legendarische 
Welsumse verbondenheid en het le-
ven met elkaar en voor elkaar weer 
terug te vinden. Daarnaast deed zij 
een emotionele oproep aan de be-
zwaarmakers tegen de woningbouw 
in het dorp om meer rekening te 
houden met het algemene belang 
en riep eveneens de gemeente op 
om zoveel mogelijk vaart te maken 
met de realisatie van de woningen 
die voor Welsum zo broodnodig zijn 

(denk bijvoorbeeld aan het voort-
bestaan van de plaatselijke basis-
school – red.). Zij werd beloond met 
een ovationeel applaus door de vele 
aanwezigen.

Wethouder Engberink en projectlei-
der Van de Brink schetsten vervol-
gens het verloop van het mislukte 
proces en de voortgang van het 
project op dit moment. Wethouder 
Engberink meldde dat er construc-
tief overleg was geweest tussen be-
zwaarden, gemeente en initiatiefne-
mer Bijsterbosch. Dat overleg was 
volgens hem stevig, langdurig, maar 
resultaatgericht geweest. Dat laat-
ste werd overigens later behoorlijk 
onderuit gehaald door de reacties 
van vooral mevrouw Hagedoorn die 
duidelijk nog steeds weinig op had 
met de plannen die opnieuw ont-
wikkeld gaan worden. Het zorgde 
voor een hectisch moment dat door 
de wethouder maar met moeite tot 
bedaren kon worden gebracht. De 
rust keerde in feite pas weer nadat 
Evert Bredenoord opriep tot kalmte 
en de gemeente vroeg om vooral het 
knelpunt voor de Raad van State, 
t.w. het woningbehoefte onderzoek 

minder door de regels dan door de 
echte plaatselijke behoefte te laten 
bepalen.

De wethouder en de projectlei-
der melden onder het hoofdstuk 
voortgang van het project dat een 
woningbehoefte onderzoek is ge-
start door bureau STEK. Dat onder-
zoek moet eind mei zijn afgerond, 
waarna aan de hand van de resul-
taten van dat onderzoek een nieuw 
bestemmingsplan zal worden ge-
maakt. Als in dat proces alles goed 
gaat, zal begin volgend jaar met de 
bouw gestart kunnen worden. Na 
afl oop van het technische gedeelte 
kreeg initiatiefnemer Bijsterbosch 
de gelegenheid om zijn kijk op het 
gebeurde in Welsum toe te lichten. 
Hij schetste de onverkwikkelijke 
gebeurtenissen in het jongste verle-
den en de invloed daarvan op zijn 
toekomst. Dat houdt in dat hij zelf 
de handdoek in de ring gooit en zijn 
bedrijf en het project in Welsum, 
wat hem zo na aan zijn hart gaat, 
aan zijn zoons heeft overgedragen. 
Hij voegde daarbij de daad bij het 
woord door de vergadering, duide-
lijk geëmotioneerd, te verlaten.

Feestelijke opening Sterrenpad
TWELLO.- Op woensdag 6 mei 
om 10.00 uur wordt op Biologi-
sche Tuinderij/Zorgboerderij Ster-
renland het Sterrenpad geopend. 
Dit natuurpad over de biologische 
tuinderij wordt dan met een leuke 
ceremonie offi cieel opengesteld. 

Informatie en natuurbeleving
Sterrenland wil het terrein tijdens 
winkelopeningstijden toegankelijk 
maken voor het publiek. Hiervoor 
is door meerdere deelnemers van 
de zorgboerderij een pad uitgezet 
met informatie en natuurbeleving. 
Na de feestelijke opening is er op 
die dag ook wat lekkers te eten en 
te drinken. Alles biologisch en door 
de deelnemers van de zorgboerderij 
zelf gebakken. Op het Sterrenpad 
vind men meer dan 60 verschil-
lende soorten biologische groenten, 
kruiden, geiten, kippen en een dex-
ter koe. Het pad biedt een combina-
tie van educatie, natuurbeleving en 
rust. Een kijkje nemen in de tunnel-
kassen, de kruidentuin bewonderen, 
ervaren hoe vruchtwisseling en na-
tuurbeheer op een biologisch tuin-
bouw bedrijf in de praktijk er uit ziet, 
even mijmeren op een bankje, het 
kan allemaal op het Sterrenpad. Voor 
de liefhebbers is er ook een labyrint 
te lopen dat in het gras is gemaaid. 
Sterrenland heeft veel gedaan aan 
groenbeheer en door een houtstru-
weel is er voor jong en oud het na-
tuurpad te volgen waar ook nog een 
composttoilet te bewonderen is.

Duurzaamheid
Sterrenland heeft al meer dan 30 
jaar het Eko merk wat garant staat 
voor duurzaamheid en gecontro-
leerde biologische teelt. In de loop 
van de jaren is er op het terrein een 
goed ecologisch evenwicht ont-
staan.  Na het lopen van het Ster-
renpad zijn de biologische groen-
ten, kruiden en velerlei biologische 
producten in de boerderijwinkel 
te koop. Vanaf 6 mei is de winkel 

ook weer op woensdag open. Het 
Sterrenpad is open tijdens de win-
kelopeningstijden. Woensdag 10.00 
tot 13.00 uur en vrijdag van 11.00 
tot 18.00 uur. De deelnemers van de 
zorgboerderij kijken al naar u uit. 
Voor het lopen van het Sterrenpad 
wordt een vrijwillige bijdrage op 
prijs gesteld. Biologische Tuinderij/
Zorgboerderij Sterrenland, Meer-
muidenseweg 19 B in Twello, meer 
info: (0571) 273212 en www.ster-
renland.com 

Rommel- en antiekmarktcommissie zoekt weer 
authentieke spullen
TERWOLDE.- De rommel- en an-
tiekmarktcommissie is al weer lan-
gere tijd op zoek naar authentieke 
spullen voor de jaarlijkse markt op 
de zaterdag 23 mei, de dag voor 
Pinksteren. Het is de 35e keer dat 
deze wordt georganiseerd en de 
opbrengst is zoals gebruikelijk be-

stemd voor het onderhoudsfonds 
van de plaatselijke kerk. De rom-
melmarkt zal op 23 mei worden ge-
houden op het gebruikelijke terrein 
van de familie Kloosterboer aan de 
Kuiperstraat in Terwolde, aanvang 
9.30 uur, terwijl de veiling van de 
mooiste stukken antiek vanaf 11.00 

uur zal plaatsvinden. Als mensen 
wat op te ruimen hebben kunnen 
ze bellen met: Evert Slijkhuis, tel.
(0571) 29 10 74; Jaap van Oor-
spronk, tel. (055) 323 17 11 of met 
Gerrit de Groot, tel. (055) 323 12 
 61. Zij komen de spullen graag bij 
u halen. 

 Back to the Sixties in Worpplantsoen
DE WORP.- Zondagmiddag 3 mei 
gaat de Muziekkoepel Nering Bögel 
van start met de bands Cheetahs 
en Maddoxs,  Back to the Sixties. 
Het is nog wel geen zomer, maar de 
stoere gitaren van de rockers zijn 
wel bestand tegen wisselvallige 

weersomstandigheden. Bovendien 
zijn de hippies van de jaren 60 wel 
wat gewend en datzelfde geldt ook 
voor hun fans en liefhebbers van de 
sixties. 
Dat wordt vast een leuk treffen in 
het Worpplantsoen, het oudste 

stadspark van Nederland. De we-
kelijkse gratis zondagmiddag con-
certen zijn van 14.30 tot 16.30 uur 
. Versnaperingen zijn verkrijgbaar 
in de nostalgische kiosk. Zie ook 
onze website: www.muziekkoepel-
neringbogel.nl .

Leuke activiteiten tijdens meivakantie 
bij zwembad de Schaeck

Toertocht historische 
tractoren Dörsclub Lieren

TWELLO.- Tijdens de meivakan-
tie, van 4 t/m 8 mei,  kan men op 
de middagen weer komen zwem-
men bij zwembad de Schaeck. Op 
maandag- en donderdagmiddag 
kan dit van 12.00 tot 15.30 uur. Op 
woensdag kan dit zelfs tot 16.30 
uur. Op dinsdag 5 mei is het zwem-
bad gesloten vanwege Bevrijdings-
dag. Op de maandag-, woensdag- 
en donderdagmiddag ligt vanaf 
ongeveer 13.15 uur de Krokodil 
Run in het water. Een erg uitda-
gend opblaasbaar speelobject, met 
een leuke glijbaan op het einde. De 
vakantieweek wordt traditioneel 
afgesloten met het discozwemmen. 

Op vrijdag 8 mei vindt deze plaats 
van 19.00 uur tot 21.00 uur. DJ Roy 
Schoenaker zal deze avond leuke 
muziek van deze tijd draaien met 
een mooie lichtshow. Vanaf 1 mei 
zijn de zomerabonnementen gel-
dig. Dat betekent dat men de hele 
meivakantie kan komen zwemmen 
(inclusief het discozwemmen) op 
vertoon van het zomerabonnement. 
Profi teer tot 1 mei van het voorver-
kooptarief. Aanvraagformulieren 
zijn verkrijgbaar bij de receptie 
van het zwembad, of via www.de-
schaeck.nl . Op de website zijn ook 
de openingstijden van de meiva-
kantie te vinden.

LIEREN.- De Dörsclub Lieren organi-
seert op zaterdag 23 mei een toertocht 
voor Historische Tractoren. Er is een 
prachtige route uitgezet door mooie 
landschappen en bosrijke omgeving 
van Oosterhuizen, Hooilanden, Lie-
ren, Beekbergen en Ugchelen. Men 
kan zich aanmelden vanaf 09.00 uur 
op het kermisterrein aan de Achterste 
Kerkweg in Oosterhuizen (Lieren).
Na de koffi e vertrekt men om 10.00 
uur voor de toertocht er zal halver-
wege een sanitaire stop (mobiel toilet ) 
gehouden worden. Tussen de middag 
zal er een pauze gehouden worden. 
Na de pauze gaat de route via Lieren 

en de Hooilanden terug naar het ker-
misterrein. Daar zullen stationaire 
motoren te zien zijn. Al met al hoopt 
de Dörsclub dat het weer een prach-
tige en gezellige dag gaat worden met 
heel veel deelnemers.  Inschrijfgeld is 
12,50 euro per trekker met chauffeur 
en 10,00 euro per bijrijder. Gaarne het 
geld vooraf overmaken op IBAN nr. 
NL 50 RABO 0306060345 t.n.v. Dörs-
club Lieren, i.v.m. aankopen en bestel-
len. Men kan zich opgeven bij: Gerrit 
Scherpenzeel, tel. (06) 37 46 58 72  of 
email g.scherpenzeel3@upcmail.nl of 
bij Jan Muller, tel. (06) 33 61 26 16 of 
email jan-muller@live.nl.

Kijkdagen bij scouting 
Gelre Groep
TWELLO.- Het mooie weer is in 
aantocht en de natuur vrolijkt weer 
enorm op. Tijd om naar buiten te 
gaan en de natuur te aanschouwen. 
Bij de scouting in Twello wordt er 
elk seizoen, weer of geen weer, in 
de natuur gespeeld. Niet alleen de 
natuur is een speerpunt van de ver-
eniging ook samenwerken en spe-
len. Tijdens koningsdag heb je op 
het marktplein in Twello al even 
kennis kunnen maken met de scou-
tinggroep. Ben je nieuwsgierig ge-
worden kom dan gerust even kijken. 
Nieuwsgierigen kunnen vanavond 
al even een kijkje nemen. Komt 
vanavond niet uit? Wees gerust ko-
mende vrijdag of zaterdag zijn er 
ook kijkdagen waar je zo even op de 
volgende tijden een kijkje kunt ne-
men. Meiden en jongens van 5 tot 

7 jaar kunnen zaterdag, 2 mei, een 
kijkje komen nemen van 14.00 uur 
tot 15.30 uur. Voor jongens en mei-
den van 7 tot 11 jaar is dit mogelijk 
op woensdag 29 april van 18.15 uur 
tot 20.00 uur of op zaterdag 2 mei 
van 14.00 uur tot 16.00 uur. Voor 
de meiden van 7 tot 11 jaar is er nog 
een meidengroep op zaterdag 2 mei 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Meiden 
van 11 tot 15 jaar kunnen woensdag 
29 april van 19.00 uur tot 20.30 uur 
even kijken, voor de jongens kan dit 
op vrijdag 1 mei van 19.00 uur tot 
21.00 uur. Dit alles gebeurt bij het 
clubhuis van Scouting Gelre Groep 
aan de Stinzenlaan 80 in Twello. 
Ben je nieuwsgierig geworden maar 
wil je graag wat meer weten kijk dan 
op www.scoutingtwello.nl of mail 
even naar info@gelregroep.nl.

Collecte Hartstichting
TWELLO.- De Vrienden van de Hart-
stichting afdeling Twello willen alle 
gulle gevers hartelijk bedanken. De 
opbrengst van de Hartstichting Col-
lecte in Twello en Teuge is dit jaar 
wat minder dan in voorgaande ja-
ren. Maar verschillende mensen ga-
ven te kennen dat ze (ook) via hun 
bank een bedrag zouden overmaken. 
De collecte in 2015 heeft toch het 
mooie bedrag van EUR  3560,39 
opgeleverd. Een bijzondere dank is 
ook op z´n plaats voor al die col-
lectanten die zich ook dit jaar weer 
enthousiast hebben ingezet voor de 
hartpatiënten in Nederland. Natuur-

lijk rekenen we ook volgend jaar op 
hun medewerking. Helaas hebben 
enkele collectanten, vanwege ziekte 
of met het oog op hun leeftijd, moe-
ten stoppen als collectant voor de 
Hartstichting. Daarom zijn we voor 
komende jaren op zoek naar nieuwe 
collectanten. Schroom niet u aan te 
melden; het dankbare werk kost u 1 
x per jaar hooguit zo´n 2 uurtjes! 
Onze dank en die van de hartpa-
tiënten in Nederland zal  groot zijn! 
U kunt zich aanmelden bij de Hart-
stichting www.hartstichting.nl of 
bij wijkhoofd mevrouw Gerry Klein 
Overmeen, tel. (0571) 274673.

Tien over rood toernooi
TEUGE.- Sportclub Teuge organiseert van 26 t/m 29 mei een ‘tien over rood 
toernoo’. Op 29 mei is de fi nale. Deelname staat open voor iedereen vanaf 16 
jaar en kost 5 euro per persoon. Heb je geen keu dan is dat geen probleem, 
er zijn enkele keu’s beschikbaar. Het toernooi wordt gehouden in de kantine 
van de sportclub aan de Zanden 92 en begint elke avond om 19.00 uur. In-
formatie en aanmelden (uiterlijk 18 mei) bij John Smeenk, liefst per mail via 
info@jsstucwerken.nl of 06-54212314. 
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Eerste prijs voor groep zeven Hietweide

TWELLO.- Blij verraste gezichten 
in groep zeven van Obs de Hiet-
weide, afgelopen maandag 20 april. 
Daar werd een heerlijke slagroom-
taart bezorgd, omdat deze leerlin-
gen hebben gewonnen bij het zelf 

bouwen van een windmolen. De 
windmolen werd ingeleverd tij-
dens de open techniekdag van ROC 
Aventus in Apeldoorn op 25 maart. 
De beoordeling liet nog even op 
zich wachten, maar dat was het ze-

ker waard, gezien het resultaat: de 
eerste prijs! 
Een fantastische prestatie, want er 
deden heel veel basisscholen uit de 
omstreek mee. Van harte gefelici-
teerd!

Sinds 25 maart heeft groep zeven op de uitslag gewacht. 

Bisdom positief en stemt volledig in

Stichting voor behoud RK kerk 
kan verder
KLARENBEEK.- De afgelopen informatie bijeenkomst, omtrent het be-
houd van de RK kerk was voor iedereen uit Klarenbeek en omgeving 
toegankelijk. Het Bestuur Stichting Vrienden Kerkgebouw Klarenbeek 
i.o. heeft heel bewust iedereen die hiervoor belangstelling had uitge-
nodigd, omdat zij vooraf ook van velen reacties en steun betuigingen 
hebben ontvangen. Dit heeft de stichting steeds gesterkt en gestimuleerd 
door te gaan met haar streven; het behouden van het mooie RK kerkge-
bouw voor iedereen. 

Inventarisatie
Belangrijk was eerst te inventarise-
ren hoe de inwoners van Klarenbeek 
daarover dachten. Het antwoord 
kreeg de stichting eind januari toen 
zij alle toezeggingen, zowel éénma-
lig en structureel als donateurs had-
den opgehaald. Het resultaat hiervan 
was bemoedigend. De inschattingen 
die de stichting vooraf heeft gemaakt 
zijn voor wat betreft de eenmalige 
bijdragen gehaald, echter wat betreft 
het aantal donateurs, mensen die de 
stichting ook in de toekomst blij-
ven steunen loopt nog wat achter. 
Wel heeft de stichting van diverse 
mensen toezeggingen gekregen om 
mee te willen doen zodra er meer 
duidelijkheid is. De stichting ver-
trouwd erop dat velen zich nog als 
donateur zullen opgeven. Die dui-
delijkheid heeft de stichting tijdens 
de afgelopen informatieavond, op 
14 april 2015 gegeven aan de hand 
van een power point presentatie 
die duidelijk en overzichtelijk werd 
weergegeven en uitgelegd. Uit deze 
presentatie is duidelijk gebleken wat 
de stichting tot dusver heeft gedaan, 
waar de stichting voor wil staan en 
wat haar doelstellingen zijn. 

Brede toegankelijkheid
De stichting staat voor een brede toe-
gankelijkheid van dit mooie gebouw 
voor iedereen. Dit is niet gebonden 
aan geloofsovertuiging, leeftijd of 
anderszins. Daarnaast krijgt het ge-
bouw in haar plannen een belangrij-
ke rol als aula ruimte, voor iedereen 

toegankelijk, met daaraan gekoppeld 
een familiekamer. Familieleden heb-
ben dan op elk moment de mogelijk-
heid om bij hun daar opgebaarde 
dierbare te zijn. Hiermee kan tevens 
een lang gekoesterde wens van het 
bestuur van begraafplaats Het Hei-
depark in vervulling gaan, te weten 
het realiseren van een aula. 

Onderhandelingen
Op basis van de toegezegde midde-
len zijn er diverse onderhandelin-
gen gevoerd met het bestuur van de 
Franciscus en Clara parochie. Daar-
bij is ook rekening gehouden met 
diverse verbouwingskosten die ge-
maakt moeten worden, onder andere 
bestaande uit; het maken van toilet-
ten, scheiden van de cv-installaties, 
elektrische installaties en het schei-
den van pastorie en kerkgebouw. 
En er zal ook een reserve gehouden 
moeten worden voor onverwachte 
uitgaven. Echter door op overtuigen-
de wijze haar goed geformuleerde 
doelstellingen met het parochie be-
stuur te delen, waarin zij denken dat 
vooral de aula functie door hen ook 
als zeer waardevol is ervaren, is er 
tot een akkoord gekomen. 

Bisdom positief
De positieve houding en openheid 
van het parochiebestuur om voor 
Klarenbeek tot een oplossing te ko-
men is door de stichting als zeer 
positief ervaren en heeft in de di-
verse gesprekken een belangrijke rol 
gespeeld. De stichting had gedacht 

op 14 april ook een reactie van het 
bisdom te kunnen melden, ech-
ter door ziekte werd dit vertraagd. 
Maar tot grote verrassing kwam op 
15 april het signaal van het bisdom 
dat zij instemmen met de gevoerde 
onderhandelingen en het daarmee 
bereikte resultaat. Dit betekent dus 
dat het bisdom positief is en volle-
dig instemt. Voor de stichting een 
geweldig resultaat waar zij verder 
mee kunnen.
Op korte termijn gaat de stichting 
een en ander formeel afhandelen. 
De vervolgstappen zijn: Opstellen 
en ondertekening koopcontract; 
Bestuursleden benoemen; Statuten 
passeren; Aanvragen ANBI-status 
(algemeen nut beogende instelling); 
Incasseren toegezegde gelden van 
éénmalige bijdragen; Incasso’s voor 
de donateursgelden; Werven nieuwe 
donateurs; Na goedkeuring bisdom 
koopovereenkomst opstellen en no-
tarieel passeren en een website & 
brochure ontwikkelen & beleidsplan 
maken.
De stichting komt dus binnenkort 
weer bij u aan de deur. Zij gaan u 
dan vragen de eenmalige bijdragen 
aan haar over te maken. Zij gaan 
ook aan de donateurs vragen hun 
toezeggingen te bekrachtigen met 
een bankmachtiging. Daarnaast wil 
de stichting meer mensen bereiken 
om ook donateur te worden. Dit is 
echt nodig om de continuïteit voor 
de toekomst te waarborgen. Gehoopt 
wordt dat nog meer mensen bereid 
zullen zijn deze stap te zetten en 
deze oproep niet tevergeefs zal zijn. 
Indien u nog vragen heeft of er zijn 
voor u nog onduidelijkheden, dan 
kunt u deze kenbaar maken via 
email: stichtingvkk@gmail.com. Het 
Bestuur Stichting Vrienden Kerkge-
bouw Klarenbeek i.o. zal uw vragen 
dan zo spoedig mogelijk trachten te 
beantwoorden.

 

 Bridgeclub 2000 15 jaar jong

TWELLO/TERWOLDE.- Afge-
lopen week vierde ‘Bridgeclub 
2000’ haar derde lustrum met een 
bridgedrive bij Kriebelz in Ter-
wolde. Voorzitter Rien Lengkeek 
memoreerde de oprichting en is 

trots op de bloeiende club met 116 
leden. De drive werd in drie lijnen 
gespeeld waarbij de wedstrijdleider 
voor een verrassend spelelement 
zorgde. De mooie en hoogste score 
van 67% werd behaald door Bram 

Snel en Rob Valk. De avond werd 
opgeluisterd door de ‘Neighbour-
sisters’. Bridgeclub 2000 speelt 
op maandagavond in Jachtlust te 
Twello. 11 mei begint de zomer-
drive, die open staat voor alle 
bridgers, om half acht. De winter-
competitie voor leden begint in 
september.

Sleutelbos gevonden
TWELLO.- Op maandag 27 april, Koningsdag, is ‘s middags bij restaurant 
Korderijnk een sleutelbos gevonden. De sleutelbos bestaat uit vijf sleutels en 
een plaatje van Reerink ijzerwaren. Is deze van jou, neem dan contact op met 
het Uitgeverij Voorster Nieuws (0571) 27 61 91. 

Verloren
Zaterdagavond is er een zilveren slavenarmband verloren. Waarschijnlijk bij 
de uitvoering van Cadensa of in de buurt sporthal. Wie heeft deze gevonden? 
Tel.  (0571) 27 30 70.

SV Terwolde renoveert 
het complex deels door 
opbrengst Clubactie
TERWOLDE.- Afgelopen jaar deed een groot aantal sportverenigingen 
enthousiast mee aan de Clubactie van Salland Zorgverzekeringen, 68 
om precies te zijn. De deelnemende clubs kregen begin dit jaar mooie 
bedragen overhandigd tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Go Ahead 
Eagles. SV Terwolde was één van die clubs en ontving een cheque van 
maar liefst1.730In totaal heeft de sportclub met de Salland Clubactie al 
 4.500,- gespaard. Inmiddels is het geld goed besteed door de voetbal-
vereniging uit de gemeente Voorst. 

De Salland Clubactie geeft sport-
clu bs de kans om mooie bedragen 
te sparen voor in de clubkas. SV 
Terwolde pakte de mogelijkheid om 
mee te doen aan de actie van Sal-
land Zorgverzekeringen met beide 
handen aan. “We hebben inmiddels 
al een geweldig bedrag gespaard”, 
vertelt Harry Kamphuis, secreta-
ris van de club, trots. “Zo’n bedrag 
komt goed van pas door lagere sub-
sidies en teruglopende sponsorgel-
den.” Uiteindelijk blijkt de nieuwe 
veldverlichting, waar de club het 
geld op wilde inzetten toch wel een 
fl inke aanslag op het budget van de 
club te zijn. “Zo’n installatie kost 
namelijk al gauw 25.000 euro“, geeft 
Harry aan. “Een commissie zoekt nu 
uit of het realiseerbaar is. We hebben 
wel een aantal andere verbeteringen 
aan het complex aangebracht. Zo is 
de toegangsweg gerenoveerd waarbij 
de stenen van de oude weg herge-
bruikt zijn voor de aanleg van een 
terras en een gehard pad naar het 

tweede veld. Verder wordt er een 
nieuwe toegangspoort gerealiseerd. 
Een renovatie van het trainingsveld, 
dat we samen met de gemeente op-
pakken, komt er ook aan. Kortom: 
er is genoeg aan te pakken bij SV 
Terwolde.”Ook dit jaar sluit SV 
Terwolde aan bij de Clubactie. De 
sportvereniging heeft nog geen echte 
bestemming met het bedrag dat de 
Salland Clubactie dit jaar oplevert.  
“Misschien gaat het naar de veld-
verlichting als dat doorgaat” stelt 
Harry. “En anders zijn er nog genoeg 
andere plannen”.
Salland Zorgverzekeringen is trots 
op de samenwerking met de sport-
verenigingen die deelnemen aan de 
clubactie. Deze verenigingen zetten 
hun leden in beweging. En dat sluit 
precies aan bij de missie van Sal-
land, die zich sterk maakt voor een 
gezonde regio. Met de actie geeft ze 
de verenigingen en haar leden een 
steuntje in de rug, zodat zij kunnen 
blijven bouwen aan hun toekomst.

Safeta uit Bosnië kookt 
voor Pröttelpot
POSTERENK.- Het wordt weer smikkelen en smullen in de pröttelpot van 
zaterdag 2 mei. Deze keer is Safeta de kok! En dat ze fantastisch kan koken 
heeft ze vorig jaar bewezen. Wat heeft iedereen genoten. De Bosnische keu-
ken is totaal anders dan de Afrikaanse keuken van de vorige pröttelpot. Juist 
de grote variatie wordt op prijs gesteld. Ook wordt meer en meer zichtbaar 
dat samen koken, samen tafels dekken en samen eten leidt tot meer respect 
en begrip voor elkaar. ‘Onbekend maakt onbemind’ is niet uit de lucht ko-
men vallen. Door de pröttelpot worden de gasten bekend, lees vertrouwd, 
met elkaar. En dat de liefde van de man door de maag gaat, komt ook heel 
goed uit, want er komen steeds meer mannen op de uitgebreide maaltijden 
af. Koken en samen tafelen is een hele ontspannen manier voor ‘nieuwe’ en 
‘oude’ Nederlanders om met elkaar in een werkelijk contact te komen. Elke 
maaltijd komen er nog nieuwe gasten; en dat is een groot compliment aan 
de koks van de vrouwenpraatgroep. Wie eenmaal geproefd heeft van Safeta's 
kookkunst wil ook van deze maaltijd genieten. In Bethel om klokslag half vijf 
aan de Grotenhuisweg 13A in de Posterenk. Opgeven voor deze uitgebreide 
maaltijd kan via de mail: marthekedebets@hotmail.com of via de telefoon: 
(0571).261715 (inspreken op het antwoordapparaat kan bij geen gehoor) 
www.vrouwenpraatgroep.nl voor meer info.

Harry Kamphuis voor  het clubhuis.





 Jumbo, Twello, Duistervoordseweg 11facebook.com/jumbosupermarkten

Maandag 4 mei om 19.00 gesloten
Dinsdag 5 mei geopend van 8.00 - 17.00 uur
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De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 30 april t/m woensdag 6 mei 2015

hart van úw buurt!

1.492 VOOR

kies en mix

Lu tuc diverse soorten
pak of zak 100 gram

Harlekijntjes drop
zout of zoet
zak 400-450 gram

Grillham
110/125 gram

Yogho Yogho
diverse smaken 
pak 1 liter

Hollandse bloemkool Komkommer
per stuk

Hertog Jan pils
krat 24x30 cl

Page kussenzacht
toiletpapier
pak 6 rollen

0.89

Kipfi let
500 gram

Tomaten
500 gram

1.49 1.79 0.69 3.19 0.99

1.19 12.99

licht 
& fris

2.29

Uiterlijk 
donderdag 

7 mei 
inleveren in 
onze winkel 

Verras je moeder met jouw zelfgemaakte 

tekening op een slagroomtaart!

  Moederdagtaart 
met eigen tekening

10 
pers.

Overheerlijke

slagroomtaart

¤ 15 ,                             00

De Echte Bakker
Wil Gerrits

Rijksstraatweg 46, Tel (0571) 26 12 53, Wilp

Het geheim van Cees van Bockel

TWELLO.- Voor een laatste keer 
was hij bij Bezinning & Inspiratie. 
Er werd teruggekeken hoe het werk 
ontstond vanuit en naast het kerken-
werk. Cees met oog voor kwaliteit. 

Men kan wel hele mooie idealen 
hebben, maar laat ze dan ook op een 
goede manier zien. En vooral: laat 
mensen toch meedoen. Hij keek ver-
der dan de eigen kerk en zocht bond-

genoten in de parochie. Hij keek ver-
der dan de beide kerken: er is zoveel 
moois en inspirerends te vinden in 
de samenleving. Ook daar mag je je 
op bezinnen. Dat mag gezien worden. 
Ook dat heeft met geloof te maken. 
Maar, Cees heeft naast al die dingen 
in de kerk ook het nodige gedaan 
in de politiek, bij Amnesty, gaf een 
aanzet naar EnergieRijkVoorst, wat 
is je geheim? Schouderophalend en 
de bekende brede glimlach. Nog een 
keer werd de vraag gesteld: ‘wat was 
dat nou wat je vooral inspireerde?’ 
Een van de mooiste dingen hier in 
Twello, zei hij, waren deze avonden, 
samen met elkaar op zoek naar el-
kaars inspiratie en elkaars bezieling. 
Dat bijzondere, dat geheim vond ik 
bij jullie: Hetty Harmsen, Marianne 
Vlietstra, Jaap Minnema, Frans Wa-
ters en Ruud Pragt. De groep was 
even stil en dacht: daar zou iedereen 
aan mee willen doen. Cees bedankt 
voor jouw Bezinning & Inspiratie, het 
ga je goed in je nieuwe woonplaats 
Culemborg, waar je met je vrouw Jan-
ny een mooi plekje hebt gevonden.

Oecumenische werkgroep Bezinning & Inspiratie Twello. 

Goede doelentocht Rotary Voorst

TWELLO.- 42 equipes stonden 
weer klaar om de Goede doelen-
tocht van de Rotary Club Voorst te 
maken. De inschrijving was bij de 
Waardige Waard en de start schuin 
daar tegenover. Van de oude bo-
lides tot de meest nieuwe hybri-
des deden er mee. Vanuit Twello 
voerde het routeboek je langs de 
glooiende heuvels van het Achter-
hoekse landschap. De Voorster Ro-
tary Challenge blijft een uitdaging, 
want naast de mooie terrasjes in La-
ren, Lochem en Diepenheim, waren 
er ook opdrachten te vervullen. Zo 
moesten er onder andere vragen be-
antwoord worden aan de hand van 

foto's. 
De tocht eindigde ook weer in het 
centrum van Twello, waar iedere 
equipe op een ontspannen manier 
werd verwend met een goede maal-
tijd. Maar bovenal was het prach-
tig, omdat er een fl ink bedrag (zo'n 
3500 euro) is opgehaald die de Ro-
tary Club Voorst gaat besteden aan 
de mantelzorgers in de Gemeente 
Voorst. Hier volgt natuurlijk nog 
nadere berichtgeving over. In totaal 
deden er 96 personen aan mee, die 
een minimale afstand van 128.900 
meter (als de route exact gevolgd 
werd) afl egden. Bij heerlijk weer en 
gelukkig waren er geen ongelukken!

43 equipes deden mee aan de Goede Doelentocht Rotary Voorst.

Lezing opkomst en neergang van het Derde Rijk
TWELLO.- De opkomst afgelo-
pen dinsdag in de bibliotheek 
was magertjes. Een kleine groep 
geïnteresseerden was opkomen 
dagen en al ras werden geluiden 
gehoord als: “In Twello is kenne-
lijk geen belangstelling voor het 
feit dat we 70 jaar geleden bevrijd 
werden. In Wilp was dat anders, 
daar kon men verschillende be-
zoekers geen zitplaats meer aan-
bieden, zij moesten staan.” 

Een deel van zijn leven heeft Ber-
tus ten Bosch aan de oorlog gewijd. 
Dochter Frederiek verklapt dat haar 
vader een kamertje vol met foto’s en 
ander materiaal uit de oorlog in de 
loop der jaren heeft verzameld. Na-
dat hij begint met vertellen blijkt al 
ras hoe zijn belangstelling voor de 
oorlog is ontstaan.

Over lijken
Op 18 april 1945 liep hij met zijn 
vader op de dijk in Terwolde rich-
ting herberg De Volle Hand, langs 
De Dijkstoel, waar een Duitser werd 
begraven. “Ik liep voor het eerst in 
mijn jonge leven over lijken”, ver-
telt ten Bosch. Hij haalt veel herin-
neringen op uit deze tijd, zoals de 
rode benzine die men in jerrycans 
vulde, munitie die opgeslagen lag 
en de grote blikken biscuits. In zijn 
betoog gaat hij terug naar 1933, het 
jaar waarin Hitler tot Rijkskanselier 
werd benoemd en citeert daarbij pas-
sages uit Mein Kampf om de ideeën 
- ontsprongen uit een zieke geest - te 
verduidelijken. Ten Bosch komt met 
opzienbarende feiten, waarvan de 
meesten nog nooit gehoord hebben. 
Zo vertelt hij dat nog voor begin van 
de oorlog duizenden gehandicapten 
en zwakbegaafden in instellingen in 
Duitsland met een eigen gaskachel 

zijn omgebracht. Op bevel van Hit-
ler met de beredenering dat de zorg 
te duur werd.

Waar betaalt hij het van?
Architect Albert Speer was de eerste 
die Hitler in dienst nam in verband 
met zijn grootse plannen voor de 
bouw van steden en fabrieken voor 
de productie van vliegtuigen, muni-
tie en wapens. Terwijl er nog grote 
bedragen aan herstelbetalingen van-
uit de Eerste Wereldoorlog uitston-
den, rijst de vraag: Waar betaalt hij 
dit van? Het antwoord is simpel: 
Omdat de economie in Duitsland 
opbloeide ontving Hitler grote be-
dragen uit het buitenland. Ook mil-
joenen van de Rotterdamse Bank in 
Nederland en bijvoorbeeld Austra-
lië, maar het meeste uit Amerika. 
Ten Bosch laat markante gegevens 

de revue passeren: De Rijkskristal-
nacht, bezetting van Nederland, van 
Rusland.

Codenaam Mulberry
De invasie van de geallieerden op 
het vasteland van Europa bracht di-
verse problemen met zich mee waar-
van het bevoorradingsprobleem één 
van de belangrijkste was. Naast het 
bevoorraden van de troepen die 
reeds geland waren dienden er ook 
nieuwe troepen aan land gezet te 
worden om de strijdmacht uit te 
breiden. Ook deze troepen moesten 
hierna weer bevoorraad worden. Er 
werd een zeer complex plan ontwor-
pen voor drijvende havens, waar-
voor enorme hoeveelheden aan ma-
teriaal moest worden aangevoerd. 
Door persoonlijke inzet van Lord 
Louis Mountbatten is overeenstem-

ming bereikt voor dit plan. Er kwa-
men betonnen caissons met stalen 
frames en brugdelen, die met het ge-
tij mee omhoog en omlaag bewogen: 
De Mulberryhavens.

Cannonshot
Operatie Market Garden komt ter 
sprake, onderdeel van de slag van 
Arnhem. En de Hongerwinter, 
waarin de voedselvoorziening in het 
westen van Nederland tot een mini-
mum was beperkt. Suikerbieten en 
tulpenbollen waren de belangrijk-
ste voedselbronnen en ten Bosch 
is op zijn zoektocht nog menig re-
cept tegengekomen. Via Doesburg, 
Zutphen, Gorssel, Epse, Bathmen, 
Colmschate en Schalkhaar werd op 
11 april Deventer bevrijdt. Met de 
IJsseloever tot en met Deventer in 

De verteller tijdens een onderonsje met dochter Frederiek in de pauze.

Canadese handen, was de weg vrij 
voor de Oversteek van de rivier 
hetgeen bij Gorssel tussen Zutphen 
en Deventer moest plaats vinden. 
Een tweede compagnie rukte over 
de dijk naar Wilp. Twello werd op 
donderdag 12 april bevrijd. Dat er 
zo weinig bekend is over ‘Operatie 
Cannonshot’, de codenaam voor de 
oversteek van de IJssel, is voor ten 
Bosch onbegrijpelijk, terwijl men 
volgens hem in musea in Normandië 
foto’s van Wilp tegenkomt.
Op z’n achtenzeventigste heeft de 
verteller een jeep uit de oorlog ge-
kocht, een Willy’s jeep uit 1942, 
die in Amerika gerestaureerd werd 
door iemand die in Normandië had 
gevochten. “Voor mij betekent dit 
voertuig hét symbool voor de bevrij-
ding”, zegt Bertus ten Bosch.

Van de 
geschiedenis bevrijd 
TWELLO.- Op 10 mei is het Moederdag. Juist daarom heeft Stichting 
Cultuur Kleine Noordijk die dag een bijzondere moeder (schrijfster Mo-
nika Benndorf) en dochter (operazangeres Esther Linssen) gevraagd om 
in het kader van 70 jaar bevrijding hun bijzondere familiegeschiedenis te 
komen vertellen, afgewisseld met prachtige zang en muziek van Eshter 
Linssen en Jorrit van den Ham. Kaarten: info@stichtingcultuurkleinen-
oordijk.nl. Voorstelling: 10 mei, 15:00 uur. Kleine Noordijk.
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Te koop:
éénjarigen in vele soorten

kuipplanten en 
hangpotten

Zaterdag 9 mei a.s. van 9.00 - 16.00 uur

op het Marktplein te Twello organisatie Dorpsverfraaiing Twello

GRANDIOZE 
TUINMARKT

Een initiatief van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello i.s.m. Voorster Nieuws en Twello Centrum

De gehele opbrengst komt ten goede aan de 

Stichting Dorpsverfraaiing Twello

Uw eigen bloembakken worden 

GRATIS gevuld
U betaalt alleen gebruikte materialen

Twellose Tuinkrant



Aktie nieuwe en 
gebruikte tuinmachines

Slijperij en tuinmachinehandel

Voor meer informatie kijk op

morgenisgroen.nl

Morgen is groen bij AOC Oost!

mbo opleidingen iiiiiiiinn TTTTTwwwweeellllllloooooo
VVeeeehhhhhooooooooooouuuuudddeeeeerriijj
DDiieerrrrrrvvvvvvveeeerrrrrrrrrrzzzzzzzzzzzoooorrgginngg
MMMMMeedddddeewweerrrkkkeeerr ddiieeeeeeerrrreennnsssssspppppppppeecciiaaaallzzaaaaaaaakkk 
DDDDDiiiiiieeeeeerrrreennaaaarrrrttssaaaasssssssssiisssstteeeeeennnnntt 
BBBllooooeeeemmmmmmiiiiisstt//sstttttyyyyylliissstt
HHHHHHHoooooooovvvvveeeennniieerrr//GGGrrooooeeennvvvvvooooooooorrrrrrrrzzzzzzzziiiiiiieeeeeeeeeennnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeerr 
PPPPllllaaaaannntteennkkwwweeekkeeeerr///GGGGGlllaasstttuuuiiinnnnbbbooouuuwwww 

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

Ontdek de 

mogelijkheden van 

Groen 

Onderwijs mbo
groen

Twello

vmbo en mbo
MMMMMeeeeeeessstttteeeerrr ZZwwwiiieeerrrsswwweeggg 4444essttter eegggrr ZZwwwiiiieeMMMMMMMMeeeeeeeeeeeeesssssssesstestees

777773333399111 HHHHHHHDDDD TTTTTTTTTTwwwweeellllllooo3333 eelllllllooo399  HHHHHH333337777
teelll.. 0005555555557777111 2222277777111111 6667770000771 2271tel 0tttteeeellte
ttttwwwwwwweeeeelllllloooo@@@@aaaoooccccc--oooooooooooosssssttt..nnnll@@ao -ooooooo

Haal het voorjaar in huis
Ruim aanbod: 
tuinboeken en 
tuintijdschriften

Volg ons ook op 
www.facebook.com/EvennaarOonk

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

De mooiste
orchideëen
komen uit Twello

In de kassen van Johan van Brummelen vindt u de meest exotische planten. Met liefde 
geselecteerd en gekoesterd voor liefhebbers zoals u. Zoals kleurrijke orchideëen uit 
diverse werelddelen. Een lust voor het oog! Welkom in de wereld van Van Brummelen 
Bloemen en Planten.

KLEURRIJKE BLOEI

VOORDERSTEEG 8, TWELLO, TEL (0571) 27 18 64
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COLOFON
De Twellose Tuinkrant is een 
uitgave van:
Voorster Nieuws
Stationsstraat 17
7391 EG Twello
Tel.: 0571-276191
info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl

Vormgeving en opmaak:
Uitgeverij Print&More
www.printandmore.nu
Aquisitie:
St. Dorpsverfraaiing
Redactie en foto’s:
Frans Jansen
Klaas Dusselaar

Jaarlijkse Tuinmarkt Stichting 
Dorpsverfraaiing 9 mei
TWELLO.- Zaterdag 9 mei is een datum die beslist iedere inwoner van de 
gemeente Voorst, maar zeker van Twello, in zijn agenda zou hebben moeten 
staan. Want dan houdt Stichting Dorpsverfraaiing Twello haar jaarlijkse 
Tuinmarkt. En die is elk jaar opnieuw een succes! 

Sinds de oprichting van de Stichting 
in 1963 is er veel gebeurd. Dankzij de 
inzet van vele enthousiaste vrijwilligers 
is inmiddels het hele dorp ‘verbloemd’. 
Bijzonder inspirerend hoe een idee, dat 
ooit spontaan is ontstaan, resulteert 
in mooie initiatieven op het gebied 
van dorpsverfraaiing. Elementen die 
bijdragen aan de leefbaarheid van 
Twello. Er wordt noeste arbeid verricht 
en als je de vrijwilligers bezig ziet dan 
begrijp je: het moet liefde zijn, liefde 
voor de natuur! Een stel hartstochtelijke 
amateur-botanici, die geweldig veel er-
varing opgebouwd hebben gaan vroeg 
uit de veren om tegen 7:30 uur al op 
pad te gaan voor het vullen, bewateren 
en onderhouden van 68! bloembakken 
en een bijzondere rotonde. 

Paradijsje
Er is een bijzondere plek die telkens 
weer betovert: de rotonde aan de 
Maarten Tromplaan. Op een klein stukje 
aarde hebben daar de mensen van het 
groen een lusthof gecreëerd met een 
enorm palet aan planten en verschil-

lende bloemcontrasten. Bovendien 
is er deskundig over nagedacht. 
Planten worden dusdanig samenge-
s teld, dat de zomerse bloeiperioden 
in dit miniparadijsje elkaar naadloos 
opvolgen. “Wij zijn een hele hechte 
groep”, benadrukt een vrijwilliger, “en 
we krijgen veel enthousiaste reacties, 
want mensen worden hier zichtbaar blij 
van en waarderen ons werk”. 

Uitbreiding Plantenmarkt
De jaarlijks terugkerende Plantenmarkt 
is niet meer weg te denken en oefent 
een onverminderde aantrekkings-
kracht uit op tuinliefhebbers. Vele vlam-
mende kleuren en variaties bepalen 
dan weer het beeld. Lente, Spring, 
Frühling, Printemps of primavera: in 
bijna iedere taal voel je dat er iets in 
de lucht zit. In mei - na het ontluiken 
van de tuin - begint het te kriebelen. 
De tuin begint uit zijn winterslaap te 
komen en de voorjaarsbloeiers roeren 
zich al vroeg. Het buitenleven begint 
weer en de potten en plantenbakken 
moeten worden gevuld en opgemaakt. 

De Plantenmarkt van Stichting Dorps-
verfraaiing is uitermate geschikt om dat 
daar te laten verzorgen. De mensen van 
de stichting beschikken over veel des-
kundigheid en kunnen bij het samen-
stellen van bakken adviseren. Zowel 
voor de routinier als voor de beginne-
ling zijn zij de geschikte vraagbaak en 
weten ze hun passie over tuinplanten 
overtuigend over te brengen. Als extra 
service worden de potten en bakken 
naar de auto gedragen. 

In de afgelopen jaren zijn er uitsluitend 
positieve reacties geweest en daarom 
heeft men besloten het evenement uit 
te breiden. Het neemt – zoals gebrui-
kelijk – een deel van het Marktplein in 
beslag, waaraan dit jaar de Markstraat 
en het Dorpsplein zijn toegevoegd. 
Daar kunnen hobbyisten hun zelf ver-
vaardigde spullen te koop aanbieden. 
Voor de kinderen is er deze keer een 
springkussen en zij kunnen een kleur-
plaat inleveren in ruil voor een leuke 
attentie. Ook de vrouwenpraatgroep 
heeft een stand en de Imkervereniging 
Voorst is vertegenwoordigd. 

Tweeërlei doelen
De Plantenmarkt dient tweeërlei 
doelen. Het gaat erom om mensen te 
verblijden met een grote keuze aan tuin-
planten. Van het werk dat de stichting 
verricht krijgt Twello een mooier aan-
zien en bovendien creëert het ook een 
positieve beeldvorming en verhoogt 
het dorpsgevoel. Aan de andere kant is 
er veel onderhoud en worden er kosten 
gemaakt. Drie keer per jaar worden alle 
68 bloembakken geheel ververst met 
nieuwe seizoensplanten. Vorig jaar was 
er een grote onkostenpost doordat de 
aanhangwagen vernieuwd moest wor-
den. De brandstof moet gefi nancierd 
worden, de aarde die vervangen moet 
worden en er wordt gespaard voor 
nieuwe bloembakken. Dus moeten er 
inkomsten worden gegenereerd want 
de stichting ontvangt geen subsidie, 
maar moet alles fi nancieren van giften, 
donateurs en de plantenmarkt. Dorps-
verfraaiing heeft een goede naam te 
verdedigen, daarvoor doen de mensen 
van het groen en de acquisiteurs hun 
uiterste best. 

Alle vrijwilligers zijn dan ook enorm 
trots: “We doen het voor de mensen, 
maar krijgen ook zo veel dankbaarheid 
terug”, zeggen ze eensgezind. “En zeg 
eens eerlijk: Er is toch geen dorpskern 
in de regio te bekennen, die zo veel 
bloembakken heeft!” 

Stichting Dorpsverfraaiing Twello wil 
niet verzuimen dank te zeggen aan alle 
donateurs en aan alle ondernemers 
die hen steunen door een advertentie 
in de Tuinkrant geplaatst te hebben. 
Vrijwilligers zijn nog altijd welkom, 
iedereen met groene vingers kan zich 
aanmelden. Op de Tuinmarkt kan 
men zich aanmelden als vrijwilliger 
of donateur of via donateurs@dorps-
verfraaiing.nl. Een bijdrage storten 
kan ook op bankrekening nummer 
NL30RABO0140242309. 

Op zaterdag 9 mei is de Tuinmarkt 
te bezoeken van 09:00 tot 16:00 uur. 

Bakken vullen 
De natuur heeft zo zijn grillen, wat betekent dat tuinieren ook consequenties 
heeft. De gemiddelde tuinbezitter moet o.a. over enige tijd beschikken om het 
één en ander in goede banen te leiden en vooral veel lol hebben de eigen bi-
otoop goed te behartigen. Tuinieren is niet alleen een zeer gezonde bezigheid 
maar men kan er ook z’n creativiteit in kwijt om bijvoorbeeld zijn eigen ‘stekkie’ 
eens fl eurig en natuurlijk aan te kleden.

Volkomen begrijpelijk is het dat soms situaties ontstaan waarbij tuinwerkzaam-
heden moeilijk of in ’t geheel niet uitgevoerd kunnen worden. Persoonlijke 
omstandigheden nopen dat tot drastische maatregelen. Het eigen grondstuk 
dan maar volgooien met allerlei bestratingen en grint is géén optie. Tegels en 
stenen ogen saai en zonder dat men er zich van bewust is, wordt er eigenlijk 
teveel vernield. De water- en luchthuishouding van de grond functioneert niet 
meer en het totale belangrijke bodemleven wordt volledig teniet gedaan. Een 
slechte zaak! Indien enige tijd of plantenkennis ontbreekt kan men beter een 
professionele hovenier inschakelen om een eenvoudige en gemakkelijk te on-
derhouden beplanting aan te brengen. Wanneer men echter klein ‘betuind’ is of 
alleen maar over een balkon of klein terras beschikt kan men toch met minder 
werk gezellig tuinieren door bijvoorbeeld het aanbrengen van een bloembak.

De bloembak
Voor het creëren van een minituintje kan men allerlei voorwerpen gebruiken. 
Van oude wasteil, varkenstrog tot kunststof potten aan toe. Momenteel zijn de 
terracotta, roodstenen natuurlijke potten, weer erg in de mode. 

Een goede bloembak krijgen we als we rekening houden met een aantal zaken:
1.  De diepte van een bloembak moet minimaal 30 cm zijn en voorzien zijn van 

voldoende drainage gaten in de bodem om eventueel teveel aan water snel 
af te voeren.

2.  Goede kwaliteit potgrond moet! Koop potgrond die voorzien is van het keur-
merk R-H-P (Rijks Handels Potgrond). 

3.   Koop een goede kwaliteit planten en laat u door professionals terdege 
voorlichten.

4.  Geef regelmatig water dat ook werkelijk dienst doet en zorg bij het vullen 
van de bak voor een gietrand.

5.  Bemest de planten bij het vullen van de bak en vervolgens eens per maand 
extra met bij voorkeur een natuurlijke meststof. Gedroogde koemest of een 
Fortuinmeststof.

6.  Verwijder regelmatig alle uitgebloeide bloemen, onkruid en eventueel onge-
wenst ongedierte, zoals slakken en luizen.

Als we ons aan deze zes punten houden zijn we verzekerd van een uitbundig 
bloeiende plantenbak. Een minituintje die we ook nog eens kunnen verplaatsen. 
Flexibel tuinieren noemen we dat.

Extra Service
Traditiegetrouw organiseert de Stichting Dorpsverfraaiing Twello, op zaterdag 
9 mei, de zaterdag voor Moederdag, een bloemen- en plantenmarkt. Op het 
Marktplein, centrum Twello. Professionals verkopen en adviseren u bij aanschaf 
van voornamelijk één jarigen en kuipplanten. 

Als extra service staan de vakmensen van de Stichting Dorpsverfraaiing Twello 
klaar om samen met u uw meegebrachte lege bloembakken en potten op te 
vullen met geschikte planten. Vervolgens bent u verzekerd van vakkundige be-
geleiding en betaalt u alléén de gebruikte materialen. Het mes snijdt zodoende 
aan vele kanten. Bij de aankoop van allerlei planten steunt u de Stichting 
Dorpsverfraaiing Twello en u kunt een vol seizoen optimaal genieten van een 
prachtige bloembak. Op het Marktplein is voldoende parkeerruimte en bij het 
laden en lossen wordt u geholpen.

Het is maar dat u het weet!



Voor 12 uur besteld, dezelfde dag bezorgd.
BEZORGSERVICE

DE VALEWEIDE
bloemen en planten

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

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk 
vazen - potten - kamerplanten - eenjarige
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CREATIEF IN HET GROEN 

Gecertifi ceerd keurmeester speeltoestellen

Grafonderhoud

Boomverzorging

Plaatsen van veranda’s

Bestrating

Aanleg van vijvers

Tuinonderhoud

Tuinrenovatie

Tuinaanleg

Tuinontwerp

Isidorus Hoeve, een hoveniersbedrijf voor zowel particulieren als bedrij-
ven, dat uitsluitend werkt met eerste klas materialen, grondstoffen 
en beplanting. Met oog voor details en creativiteit voor elk type 
tuin. Bent u op zoek naar een unieke tuin die geheel afgestemd 
en ontworpen is op uw wensen en situatie? Een tuin waarin 
u, in elk seizoen, zorgeloos en veilig kunt genieten?

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

Uw specialist in onder andere:

“Gewoon Lekker” etenKom
Voorgerecht: Soep van de dag
Hoofdgerecht: van de kaart
Nagerecht: van de kaart €21.50

voor p.p.

Schoolstraat 10
7391 DA Twello
0571-273473 
info@gewoontwelle.nl
www.gewoontwelle.nl

Gratis parkeren kan voor de deur van 
de winkel, die maar liefst 650 m2 groot is. 
En vanuit heel Nederland goed 
bereikbaar is. Ten Kate is al sinds 1895 
het Deventer adres voor kenners van 
exclusieve maar zeker ook betaalbare 
bloemen- en planten decoraties en 
ultieme interieuraccessoires.

Openingstijden:
maandag t/m donderdag: 
09.00 tot 18.00 uur
vrijdag: 09.00 tot 20.00 uur
zaterdag: 09.00 tot 17.00 uur

ten Kate fl owers and decorations
Twelloseweg 8 
7419 BJ  Deventer 
Tel. 0570 - 612 273
info@tenkate-deventer.nl
www.tenkate-deventer.nl

www.facebook.com/tenkatebloemen

www.twitter.com/tenkatebloemen

altijd b(l)oeiend!

ten Kate 

Bijzondere collectie
Het assortiment dat ten Kate voert, biedt u een waterval 
aan woonideeën. De bloemen zijn dagvers en de plan-
ten worden wekelijks ingekocht. Aardewerk, glaswerk en 
decoratieartikelen van o.a. SIA, MD Interieur, Domani, 
Atelier Vierkant en Des Pots sieren de winkel. 

De verschillende stijlkamers in de winkel worden regelma-
tig aangepast aan de allerlaatste seizoen- en sfeertrends 
in de home fashion branche. Kortom ook bij ten Kate wis-
selt de collectie regelmatig!

Terrassen
Niet alleen binnen maar ook buiten is het genieten bij 
ten Kate. Terrasplanten en potten sieren een grote bui-
tenshowroom. Desgewenst komen de vakmensen van 
ten Kate bij u thuis voor advies op het gebied van inrich-
ting en aankleding, voor zowel binnen en buiten.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u zelf ervaren waarom ten Kate altijd b(l)oeiend is? 
Kijk dan snel op onze website (www.tenkate-deventer.nl) 
en kom sfeer proeven in onze winkel.

U HOEFT NIET METEEN NAAR LONDEN, 
BRUSSEL OF PARIJS VOOR BIJZONDERE 
WOONACCESSOIRES. VAAK VOLSTAAT EEN 
BEZOEK AAN DE VAKMENSEN VAN TEN KATE 
FLOWERS & DECORATIONS – IN DEVENTER.

Buurman 
Vleesch & Vis

Stationsstraat 8, 7391 EK  Twello, 
www.buurmantwello.nl
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Wat betekent S-D-T eigenlijk?

De afkorting S-D-T staat voor Stichting 
Dorpsverfraaiing Twello. Sinds jaar en 
dag, al meer dan 50 jaar, schept een 
groep vrijwilligers er behagen in een 
dorp als Twello gezelliger, leefbaarder 
en gezonder te maken. Een nuttige 
en verstandige bezigheid welke een 
groep bloemisten, hoveniers en andere 
nuttige hulpen gestalte geven door het 
aanbrengen en verzorgen van extra 
groen en bloemen op publiek terrein. 
Het aanbrengen en verzorgen, het 
gehele jaar door, van talrijke bloem-
bakken, de adoptie van een rotonde, 
beplanting aanbrengen van Kerstgroen 
en nog veel meer behoort tot hun 
werkzaamheden. Het vele werk van 
de vrijwillige ‘Aardbolstoffeerders’, 
groen- en bloemendecorateurs heeft 
zo z’n consequenties. Dit alles onder 
leiding en met steun van een prominent 
bestuur: Voorzitter Frans, Secretaris 
Klaas en Penningmeester Jan. 

Een hechte samenwerking met de 
‘Groen afdeling’ van de gemeente 
Voorst is hierbij onontbeerlijk om de 
‘Groen’ doelstellingen van S-D-T 
kracht bij te zetten, te waarborgen en 
te verbeteren omdat:
1.  De aanwezigheid van veel groen 

alleen maar positieve milieueffecten 
heeft. De productie van veel zuur-

stof en bijvoorbeeld het afvangen 
van fi jnstof zijn zeer belangrijke 
aspecten.

2.  Goed aangelegd en onderhouden 
groen heeft een positief effect op 
de sociale veiligheid. Daarentegen 
zal slecht onderhouden groen zoals 
veel onkruid in plantsoenen, niet 
gesnoeide heesters, invloed heb-
ben op verkeersveiligheid, toezicht 
op spelende kinderen en zo meer.

3.  Straten en buurten met een mooie 
groene omgeving hebben een posi-
tief effect op de gezondheid. Groen 
ontstresst en mensen voelen zich 
prettig in een nette straat of park en 
zullen samen zuinig zijn op hun buurt.

4.  Groen zorgt voor de opvang van 
regenwater en zorgt ’s zomers voor 
verkoeling (schaduw) en zorgt voor 
vermindering van het broeikaseffect 
en niet te vergeten voor de water- 
en luchthuishouding van de grond.

5.  De waarde van vastgoed, de WOZ 
waarde, neemt aanzienlijk toe in 
nette straten waar optimaal groen 
aanwezig is. Alle reden voor bv. 
Gemeentebesturen om NIET te 
bezuinigen op groenvoorzieningen 
daar dit zou beteken: schieten in 
eigen voet.

6.  Diversiteit in groen zorgt voor bio-
diversiteit. Bijen, vlinders, vogels 

hebben onze  hulp hard nodig, aan 
te bevelen zijn dus beplantingen 
met veel vaste planten, bloeiende 
en bes-dragende heesters en NIET 
alleen maar grasvelden.

Al met al zijn  dit allemaal belangrijke 
punten waar een ieder zich in zal 
kunnen vinden en die een warm hart 
krijgen van de S-D-T.

Compost, 
basis voor een mooie 
en bloeiende tuin
Compost verbetert de structuur van uw grond. Zandgrond krijgt meer samen-
hang, kleigrond wordt luchtiger en dus beter bewerkbaar. Compost zorgt voor 
een goede en stabiele verhouding tussen water, lucht en de gronddeeltjes in 
de bodem. Zo ontwikkelt de plant een krachtig wortelstelsel. 

Met compost mengt u bovendien organische stof door uw grond. Het verbetert 
niet alleen de waterhuishouding, maar ook komen kleine hoeveelheden voe-
dingsstoffen vrij. In ons wisselvallige klimaat is het belangrijk dat planten zich 
goed ontwikkelen. Ze zijn daardoor beter bestand tegen droogte, vocht en vorst. 

Het is aan te raden om in het najaar een dun laagje compost van ± 5mm in de 
border te verspreiden. Niet alleen ziet de tuin er goed onderhouden uit, het is 
ook de basisbemesting voor het nieuwe jaar. In het voorjaar, na de vorst, is het 
verstandig een laagje van 2,5mm over het gazon strooien. Dit geeft later een 
mooie fris groene kleur en helpt om mosvorming te voorkomen.

Attero en compost
Attero is van oudsher marktleider als het om de productie van hoogwaardige 
compost uit gf t gaat. Onze compostfabrieken in Maastricht, Venlo, Deurne, 
Moerdijk, Tilburg, Wilp en Wijster leveren jaarlijks vele honderdduizenden tonnen. 
Niet alleen voor de groenvoorziening, maar ook voor bijmenging in potgrond 
en tuinaarde. Compost is een echt kringloopproduct en verbetert de kwaliteit 
van uw tuin en de Nederlandse bodem. Zo legt u de basis voor een gezonde 
en vitale bodem.

Het hele jaar toepasbaar
Compost kan het hele jaar opgebracht en ondergewerkt worden. Toepassing 
in het voor- en najaar is het meest gebruikelijk. 

Op onze website, www.attero.nl, treft u veel praktische- en achtergrondinfor-
matie aan.

Lente pracht en praal
Telkenmale, aan het einde van de lente, 
zo om deze tijd van het jaar, kijkt iedere 
passant vol bewondering naar de zeer uit-
bundige bloei van een meters hoge struik 
in een tuin op de hoek Domineestraat, 
Rijksstraatweg te Twello. 

Veelvuldig wordt de laatste tijd deze struik 
gesignaleerd in allerlei tuinen vanwege zijn 
prachtige bloemen die qua vorm lijken op 
de ons bekende tulp. Prompt wordt deze 
struik dan ook tulpenboom genoemd, het-
geen een foutieve benaming is. Sowieso 
zijn alle Hollandse of andere fancy namen 
foutief. Iedere plant, boom of struik heeft 
maar één juiste naam en dat is de Latijnse. 
Voor de gemiddelde burger een lastige 
en vervelende bijkomstigheid. 

Met Tulpenboom wordt bedoeld de uit 
Noord-Amerika afkomstige boom, de 
Liriodendron tulipifera en met Beverboom wordt bedoeld de Magnolia x soulangeana. Allemaal erg verwar-
rend maar we gaan verder met de Magnolia. Een familie die oorspronkelijk afkomstig is uit Oost-Azië, China en 
Japan. De laatste jaren zijn vele nieuwe soorten ontwikkeld doch de lila-roze grootbloemige variëteiten en de 
vroeg bloeiende stervormige wit bloeiende Magnolia stellata spannen de kroon. De Magnolia’s behoren tot de 
aantrekkelijkst bloeiende loofhoutgewassen in het voorjaar , mede omdat de bloei heel goed uitkomt omdat er 
nog geen bladvorming is. 

De bloeitijd is moeilijk exact aan te geven daar die sterk afhankelijk is van weersomstandigheden. Penibel wordt 
de situatie van bloei wanneer zich onverhoopt een late nachtvorst aandient. In één nacht kan soms de pracht 
en praal van de Magnolia bloei teniet worden gedaan waarbij weliswaar de struik zelf daar géén last van heeft.
Wanneer een Magnolia, wat formaat betreft, te groot wordt kan men tot snoei overgaan. Bij voorkeur direct 
na de bloei. Echter verdient zo min mogelijk snoeien de voorkeur, temeer daar gemakkelijk de pril gevormde 
bloemknoppen voor het volgend jaar weggesnoeid kunnen worden. Bij de aanschaf en vervolgens het planten 
van de struik, de struik voldoende ruimte geven en vooral voorzichtig planten daar anders de vlezige, tere wortels 
teveel beschadigd kunnen worden. De Magnolia gedijt het beste op een goed doorlatende, humusrijke grond 
met een pH-waarde van ongeveer 5. Dus liever niet in een zware kleigrond planten. Als op redelijke wijze aan 
deze voorwaarden voldaan kan worden en bovendien voor een zonnige plaats gezorgd kan worden, kan men 
jarenlang van deze plant genieten. 

magnolia



www.divalingerie.nl
Duistervoordseweg 15

Twello

Wijnholds   Optiek
brillen

contactlenzen

optometrie

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

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

Zonnebril 
op uw sterkte 

al vanaf 
€ 79,-

Bent u uitgekeken op uw huidige tuin? Altijd al ge-
droomd van een prachtige siervijver? Kan uw be-

drijf wel een sfeervolle buitenruimte gebruiken? Of 
bent u op zoek naar een vakkundige hovenier 
enof groenvoorziener voor het realiseren van uw  
project? Voor al uw groene wensen bent u bij  
Ter Riele aan het juiste adres!

Wij realiseren al meer dan  
vijfentwintig jaar de meest uit-

eenlopende groene wensen.  
Dit succes danken wij aan 

het continue leveren van topkwaliteit
 en een uitstekende service.  

Ons personeel bestaat slechts uit uitsluitend  
vakkundige medewerkers   
hovenierswerk en groenvoorziening beheersen.
Om deze kwaliteit te waarborgen, besteden wij veel  
aandacht aan het intern opleiden van onze medewerkers.

Daarnaast beschikken wij over een uitgebreidt machinepark, zodat wij alle 

Bent u uitgekeken op uw huidige tuin? Altijd al ge-
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 die alle facetten van het

Bruidswerk 

Rouwwerk   

Abonnementswerk 

Bezorgservice 

Workshops

Vier 
RESTAURANT

De 
Seizoenen

Kerklaan 1  Twello - T  0571 27 00 73 - www.devierseizoenentwello.nl

Het juiste adres voor het 
vieren van uw bruiloft, 

receptie, verjaardag, koud 
en/of warm buff et of diner!
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Over honing en bijenproducten                 Tijd voor de tuin

Bijzondere fruitbomen 
op Hof van Twello

Naast het grote assortiment 
houtkachels en gaskachels 
voor binnenshuis, leveren 
ze bij Boddeke  ook diverse 
tuinhaarden, tuinkachels en 
vuurschalen. Zowel op hout 
als op gas gestookt.
Deze tuinhaarden brengen na-
tuurlijk een weldadige warmte 
op uw terras. Maar vergeet 
daarnaast ook niet de sfeer 
die het met zich meebrengt. 
Langer genieten in de tuin met 
een glaasje wijn, romantische, 
gezellige avonden verzekerd 
naast het knisperende vuur. 
Ook zijn er diverse accessoires 
te verkrijgen om samen om het 
kampvuur een gezellige avond te 
hebben. Wat dacht u bijvoorbeeld van 
een popcorn pan, om boven het kamp-
vuur zelf uw popcorn klaar te maken. Of 
een marshmallow houder om boven het 
vuur uw marshmallows klaar te maken. 
Een vuurpot om uw gerechten in klaar 
te maken is ook een mogelijkheid. Maar ook een barbecuerooster is bij som-

mige haarden een optie. Dan kunt u 
eerst heerlijk barbecueën en daarna 
de tuinhaard lekker op stoken om 
nog langer te genieten om het vuur. 
Kortom vele mogelijkheden met een 
terraskachel of vuurschaal. Boddeke 
levert deze in diverse materialen zoals 
gietijzer, Corte staal en roest vast 
staal. Alle met een eigen meerwaarde 
en effect. 
De medewerkers nodigen u van harte 
uit in hun showroom om de verschil-
lende modellen te bekijken en u een 
gericht advies te geven. Ook op de 
website  www.boddeke.nl  vindt u een 
selectie van de modellen terug 

Er gaan grote bedragen om in de 
internationale honinghandel. Handel 
in honing bestaat al zolang er bijen 
zijn. Honing kan goed verhandeld 
worden omdat het zo lang houdbaar 
is vanwege de suikers. De meeste 
honing wordt gewonnen in warme 
en  tropische landen omdat daar 
een groot deel van het jaar nectar 
dragende plantengroei is.

De belangrijkste honingproducenten 
zijn Noord en Zuid Amerika, China, 
Turkije, Oekraïne en ook wel Europa. 
De vraag naar honing groeit ieder jaar 
en zelfs sneller dan de productie.
Nederland is voor maar 15% zelf-
voorzienend en moet dus veel im-
porteren. Naar Europa vinden veel 

transporten plaats waar honing in vaten 
van 300 kg per schip vervoerd wordt. 
Door de grote importeurs  worden de 
honingsoorten gemengd om zo grote 
bulk hoeveelheden te krijgen op de 
zelfde kleur. Vaak is de honing niet 
vloeibaar meer na de transporten over 
zee en ondergaat dan  bewerkingen zo-
als verhitting om het weer hanteerbaar 
te maken. Regelmatig worden partijen 
honing onderschept die aangelengd 
zijn met suikers van rijst of mais. 

De honing van ‘’ het Octagon’’, de bij-
enstal van de Imkersvereniging Voorst, 
is zuivere Nederlandse  honing  zonder 
toevoegingen en kan voor mensen uit 
de omgeving een middel zijn tegen 
allergieën.

Natuurlijk zijn de bijen ook bekend 
door het leveren van andere pro-
ducten dan honing. De bijenwas, 
het bouwmateriaal van de bijen, is 
al eeuwen de basis voor kaarsen en 
voor onderhoud  van meubels e.d. 
stuifmeelkorrels, propolis en bijengif  
zijn vaak elementen in medicijnen.
Honing met citroensap heeft een 
verzachtende werking op de keel 
(verhouding van 1:1). Honing met 
warme melk helpt goed om in slaap 
te komen. Honing is gewoon lekker 
‘s morgens op je boterham of ‘s 
middags op een cracker bij de thee.

Bezoek eens de opendagen van  het 
Octagon tegenover  het Holthuis aan 
de Burg. v/d Feltzweg.

Op Hof van Twello zijn bijzondere 
fruitbomen te koop die voor veel 
mensen nog onbekend zijn.  Ze doen 
het zonder uitzondering uitstekend in 
de Nederlandse tuin en geven volop 
heerlijke vruchten. We stellen er een 
paar aan u voor.

Vijg
De vijg komt oorspronkelijk uit West 
Azië en wordt al sinds de oudheid ge-
geten. In Nederland goed winterhard 

en vaak geplant tegen een west of 
zuidmuur van het huis of de schuur.  
Ook als vrij groeiende boom doet hij 
het prima op een beschutte plek.
De bomen laten zich makkelijk snoeien 
en geven volop vruchten die in zachte 
winters als kleine vruchtjes aan de 
takken blijven zitten en na de winter 
doorgroeien! Na strenge winters komen 
er al heel snel in het voorjaar ook nieuwe 
vruchten aan de plant. Er zijn planten 
te koop met groene of blauwe vijgen. 

Kaki

Deze boom komt uit de Himalaya en is 
winterhard in Nederland. In de winter 
van 2012 overleefde hij moeiteloos 
-20°C! De bloemen zijn zelf bestuivend, 
dus 1 boom is genoeg voor vruchtvor-
ming. Hof van Twello verkoopt 2 types 
kakibomen. Er zijn bomen die vruchten 
geven in september en dan al geoogst 
kunnen worden. Deze vruchten kun je 
eten als een appel. Het tweede type 
geeft vruchten die je net voor de vorst 
oogst. Je kunt die vruchten laten afrijpen 
in huis en tot de kerst kun je er dan 
van eten! Kakivruchten lijken op fl inke, 
platte, oranje tomaten. 

Paw paw  of Roomvrucht
Deze volledig win-
terharde boom 
is afkomstig uit 
Noord Amerika 
en directe familie 
van de zuurzak 
en de cherimoya. 
De boom kan tot 

6 meter hoog worden. De lekkere vruch-
ten worden tot 16 cm lang en kunnen 
wel 500 gram wegen. Ze worden ook wel 
prairiebanaan genoemd.  De bladeren, 

twijgen en bast bevatten een 
natuurlijk insecticide (acet-
ogenine).
Een aanwinst voor de Neder-
landse tuin! Je moet er voor 
de bestuiving wél 2 bij elkaar 
planten.

Nashi peer 
Deze boom komt uit het oosten van Azië 
en is volledig winterhard in Nederland. In 
Japan is het een zeer populaire vrucht: 
heerlijk sappig en verfrissend!  
Net als bij pruimen, die ook vroeg 
bloeien kan de vorst vruchtzetting ver-
hinderen, maar dat komt zelden voor. 
Ook net als bij pruimen is vruchtdunning 
noodzakelijk,  zó rijk geeft deze plant 
vruchten. Hoewel hij peer heet lijken de 
vruchten op appels, hij wordt daarom 

ook wel appelpeer genoemd. 
De bloemen zijn zelf bestuivend, dus 
1 boom is genoeg voor vruchtvorming. 
Ook Nederlandse fruittelers beginnen 
deze bijzondere vruchtboom langza-
merhand te ontdekken

Een uitnodiging 
Voor iedere liefhebber van bloemen, 
bloemschikken, planten, tuinen en tui-
nieren! Mensen ontmoeten met dezelfde 
passie? Vragen over tuinieren? Zaden 
of planten ruilen? Bloemschikken? Een 
reisje maken langs tuinen? Tips uitwis-
selen? Word dan lid van de landelijke 
vereniging Groei en Bloei. De afdeling 
Deventer e.o. is onderdeel van deze 
‘groene’ vereniging. Het is een gezel-
lige en actieve afdeling met 370 leden. 
En met het brede scala aan activiteiten 
vindt u altijd iets van uw gading. Het 
fraaie tuinblad Groei en Bloei is bij het 
lidmaatschap inbegrepen. Kom op 9 
mei naar de plantjesmarkt in Twello en 
laat u aan de kraam voorlichten over alle 
activiteiten, bewonder de creativiteit van 
de bloemschikkers en profi teer van de 
voorjaarsactie. Hierbij alvast een over-
zicht van de georganiseerde activiteiten.

Lezingen
Vijf keer per jaar is er een avond waar 
een spreker, vaak een bekende kwe-
ker, een lezing houdt over een “groen” 
onderwerp.

Plantenruilbeurs
Twee keer per jaar (in april en oktober) 
is er een planten en zaden ruilbeurs. 
Onder het genot van gratis koffi e worden 
planten geruild of cadeau gedaan en 
worden tips uitgewisseld.

Tuinclubs
Er zijn drie tuinclubs (één in de ochtend, 
twee ’s avonds), met elk maximaal 20 
leden. Met elkaar gaan zij tuinen in de 
wijde omgeving bekijken. Door het 
groepsverband krijgt men toegang tot 
tuinen, die daarbuiten altijd gesloten zijn. 
Het is gezellig en leerzaam.

Van 13 t/m 20 juni is de Nationale Tuin-
week. Het centrale thema is ‘Water’. Er 
zijn diverse activiteiten rond het thema, 
in het bijzonder voor vijver liefhebbers 
en geïnteresseerden in het duurzaam 
omgaan met regenwater, op woensdag 
17 en donderdag 18 juni bij de Colm 
in Deventer. De week begint met een 
dagexcursie naar Noord-Holland. Ook 
wordt de uitslag bekend gemaakt van 
de Mooiste Voortuin verkiezing, dit jaar 

in Terwolde. De week wordt landelijk af-
gesloten met het Open Tuinen Weekend.

Open Tuinenroute
Zaterdag 20 juni kunt u meedoen aan 
de Open Tuinenroute voor fi etsers, met 
een aparte routebeschrijving voor auto-
mobilisten. U bezoekt een aantal (privé) 
tuinen in de omgeving van Terwolde. Het 
betreft tuinen die alleen op deze dag 
voor  deelnemers geopend zijn.

Bloemschikken
In het voor- en najaar worden er 
bloemschikcursussen voor beginners 
en gevorderden verzorgd. Een cursus 
bestaat uit 6 lessen, o.l.v. een profes-
sionele docent.

Tuinreizen
Jaarlijks organiseert de afdeling De-
venter enkele eendaagse tuinreizen. 
Op het programma staan een drietal 
bijzondere tuinen en een kwekerij. In de 
maand juni is er altijd een meerdaagse 
tuinreis, waarbij Engeland een gewilde 
bestemming is. 

Meer informatie op 
www.deventer.groei.nl.



     VERKOOP - ONDERHOUD - VERHUUR

www.pijnappel.com

Pijnappel
aanhangwagens B.V.

 Aanhangwagens / caravans van alle merken

ONDERHOUD

Tel 0571-271753

Online een aanhangwagen regelen?  

VERHUUR

www.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

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

Waardige
Waard

lunch-diner-café
dorpsstraat 23 Twello

€22,50 P.P.

Stationsstraat 31 - 7391 EH Twello - (0571)  27 18 51 - info@korderijnk.nl

Altijd de juiste sfeer

MOEDERDAG BRUNCH
kinderen tot 13 jaar

StStatatioionsnsststraraatat 3311 - 73739191 EEHH TwTwelellolo - (((05057171))) 2277 1818 5511 - ininfofo@k@korordederirijnjnj k.k.nlnl

MOEDERDAG BRUNCH
kinderen tot 13 jaar

Asperges met beenham    €19,50
Asperges met gebakken zalmfi let  €19,50

en bijbehorende garnituur
10 mei

€23,50 P.P.
€13,50 P.P.

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

Lid van de 
Vereniging
van Hoveniers en
groenvoorzieners

Voor aanleg, onderhoud, trends, tuinmeubelen en -accesoires inspireren wij u graag op

www.hoveniersbedrijfjutten.nl 

Het adres voor het complete aanbod

Maak geheel vrijblijvend een afspraak om samen 

tot een ontwerp voor uw droomtuin te komen.
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Verdwenen glorieSerieuze Lariekoek
Bij een bezoek aan een verjaardagspartijtje van de kleinzoon en zijn vriendjes 
slaat soms de verveling van opa’s en oma’s toe. De kornuiten vermaken zich 
tegenwoordig met allerlei digitale spelletjes die geheel aan de aandacht van 
de grootouders voorbijgaan. De jongens en meisjes van de partij, allemaal 
laatste schooljaar van de basisschool, vermaken zich tegenwoordig niet 
meer met koekhappen of ganzenborden. Bij een korte drinkpauze probeert 
de opa toch enigszins met de jonge lieden in gesprek te komen. Zijn bloed 
kruipt altijd waar het niet gaan kan en de opa, hij is tuinman van zijn vak, 
probeert de kennis van de natuur via een kleine test bij de jonge lieden te 
peilen. Op de vraag of ze wisten waar of toch de zuurstof  vandaan komt die 
wij mensen nodig hebben om te ademen en te leven, kwamen de vreemdste 
antwoorden. De één antwoordde dat de zuurstof uit de lucht komt, de ander 
dacht dat er veel zuurstof uit de kont van een koe komt. Waarom zijn bijen, 
de wespen en andere insecten zo belangrijk voor ons menselijk bestaan? 
Antwoord van een bijdehand knaapje was dat die rotdieren zo snel mogelijk 
moeten verdwijnen omdat ze zo venijnig steken. Maar heeft jullie leraar 
of lerares jullie nooit iets verteld over onze voedselvoorziening? Onze juf 
houdt zelf niet van broccoli en vindt de melk, die uit een robot komt, vies, 
was een opmerking. Men kan smakelijk lachen om deze fl auwekul, doch 
anderszins geeft een en ander te denken. Opa’s test doet vermoeden dat er 
iets mis moet zijn met bv. de opvoeding en vooral het onderwijs. Een ieder 
zal beamen dat het uitermate belangrijk is te weten wat er om ons heen zich 
afspeelt. Door onkunde en onbegrip worden de meest elementaire zaken 
van het menselijk bestaan veronachtzaamd en onderbelicht. Men roept van 
alles over broeikaseffecten, milieu, natuur enzovoort terwijl men nauwelijks 
weet waar Abraham de mosterd haalt. 

Kennis der natuur bijvoorbeeld, moet veel meer aandacht krijgen en men 
kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Goed onderwijs is essentieel, 
tenminste als de leerkrachten ook enige kennis daaromtrent bezitten. Prak-
tiserende zaken zoals zelf laten doen en ervaren, zaken laten zien, laten 
voelen en ruiken, brengen kinderen, maar ook volwassenen op het goede 
spoor. Vele instanties, verenigingen enzovoort doen hun uiterste best in deze. 
Zoals bv. de Vereniging van Natuurmonumenten. Er is momenteel een trend 
waar te nemen dat men daar 
zeer succesvol in blijkt te 
zijn. Het feit dat er momen-
teel geen volkstuin meer 
te krijgen is, bevestigt dit. 
Zelfs ons aller supermarkt 
Albert Heyn ontketende 
onlangs een briljante actie 
door bij aankoop van onze 
dagelijkse boodschappen 
moestuinzaadjes te ver-
strekken. Een goed begin 
voor kinderen en volwas-
senen om kennis te laten 
maken met de natuur en 
voedselvoorziening. Ook 
televisiemakers worden wakker door 
het vertonen van geweldige natuurfi lms, door schrijver Maarten van ’t 
Hart te laten knoeien in zijn moestuin en de lancering van het populaire 
programma Tuinders Talentenjacht ‘Van Hollandse Bodem’ . Ook de opa 
van daarstraks kijkt met veel genoegen naar dergelijke programma’s met 
de schattige presentatie van Tooske Ragas. De opa heeft inmiddels zijn 
kleinzoon vanachter het beeldscherm weggehaald en samen met hem van 
hout een broeikastje getimmerd. De eerste oogst van raapsteeltjes is reeds 
genuttigd. Eenvoudig en langzaam beginnen is het devies en maar hopen 
op een vervolg.
Wie weet!

Twello en omstreken is 
sinds jaar en dag rijk geze-
gend met quasi authentie-
ke buitenplaatsen en land-
goederen. Gesitueerd als 
een gordel rondom Twello 
en wisselend bewoond 
door allerlei Jonkheren, 
Baronnen, gefortuneerde 
zakenmensen, politici en 
zo meer.

De vaak chique, voor-
name en royale landhui-
zen zijn tot in den treure 
door allerlei instanties en 
geschiedkundigen qua 
bouwstijl, herkomst e.d. 
belicht. Echter over wat 
zich rondom deze land-
huizen afspeelde wordt veelal totaal 
onderbelicht.

De privé omstandigheden van de 
eigenaren behoeven geen interesse, 
doch hun daden des temeer. Neem 
bijvoorbeeld de prachtig aangelegde 
parken, de sier- en moestuinen en alles 
wat daaruit maatschappelijk gezien is 
voortgekomen. Denk aan het ontstaan 
van onze agrarische sector waar heden 
ten dage een groot gedeelte van onze 
economie op draait. Onze huidige we-
reld verandert heel snel. Aankomende 
hoveniers, bloemisten, tuinders en 
boeren worden niet meer opgeleid op 
buitenplaatsen maar kunnen op onze 
Twellose AOC school een gedegen 
moderne vakopleiding volgen.

De inrichting van de huidige Twellose 
buitenplaatsen is ook sterk veranderd. 
Geen enkele buitenplaats is authentiek 
te noemen en sommigen zijn helaas 
sterk verwaarloosd. Veelal spelen on-
kunde en het ontbreken van fi nanciële 
middelen een grote rol. Willen wij de 
natuur behouden zullen wij de natuur 
moeten onderhouden en daar hangt 
een prijskaartje aan. Wat dat betreft 
kunnen we een voorbeeld nemen aan 
onze Engelse vrienden.

Gelukkig kunnen wij Twellonaren trots 
zijn en ons erg bevoorrecht voelen 
van de aanwezigheid van schitte-
rende, goed beheerde landgoederen, 
weliswaar in aangepaste vorm. Een 
werkelijk juweel is bijvoorbeeld land-
goed “’t Schol” aan de Wilpse Dijk. 
Landschappelijk en tuintechnisch 

een hoogstandje, evenals landgoed 
de “Matanze” te Terwolde. Huize 
de “Parcelaer” en huize “’t Holthuis” 
mogen er ook zijn! Bij het gevaar af 
er één te vergeten of niet te noemen 
kan met in het algemeen stellen met 
zeer gewaardeerde particuliere groen 
initiatieven erg bevoorrecht te zijn.

Huize Hunderen Anno 1950
Als parel in het landschap opduikend 
valt het wit geschilderde statige 
landhuis “Het Hunderen” onmiddel-
lijk op. De eeuwenoude buitenplaats, 
door diverse families bewoond, was 
50 jaar geleden nog in authentieke 
staat. Vooral de 1 ha. grootte sier- en 
moestuin maakte bij een ieder grote 
indruk. De villa en de tuinen omgeven 
door een gracht met grote vijverpar-
tijen en dit geheel weer omgeven door 
bospartijen. De afsluitbare gietijzeren 
bruggetjes over de grachten, geleverd 
door de Deventer IJzergieterij Nehring 
Bögel, zorgden ervoor dat ongenode 
gasten, maar ook wild zoals reeën en 
konijnen enzovoort, geweerd werden. 
De bijgebouwen die dienst deden als 
boerderij en paardenstal en tevens een 
inpandige dienstwoning bevatte, zijn 
qua exterieur nog steeds gebouwen 
met allure.

De grote liefde voor alles wat groeide 
en bloeide manifesteerde zich in de 
imposante aanleg van de binnentuin, 
de sier- en moestuinen. Met name Me-
vrouw Birnie-van Delden was de grote 
promotor van het geheel. Degene die 
weinig of geen plantenkennis bezat, 
kon hier z’n hart ophalen.

De tuin was verdeeld in secties zoals 
een rozentuin, een boomgaard, een 
groente- en kruidentuin, een kassen-
complex met druivenserre en warm 
gestookte plantenkassen en koude 
broeibakken. Het geheel doorklieft 
met vaste plantenborders. Bijna het 
gehele jaar bloei en kleur in de tuin. Een 
topprestatie! Van lieve vrouwe bedstro 
tot herfstaster, van Mispelbloem tot 
Japanse Wijnbes, van Winteracomiet 
tot Morel en ga zo maar door. Het 
voert op deze plaats te ver om verder 
te verhalen. Niettemin blijft het een 
uniek tuinverhaal met groot respect 
voor “Baas” de hoofd-tuinman en zijn 
hulpen en leerlingen, die het één en 
ander realiseerden.

Plotseling overleed Mevrouw Birnie 
en in feite was het gedaan met haar 
bijzondere tuinen. Verwaarlozing 
volgde. Op een dag verscheen een 
grote shovel en alles werd met de 
grond gelijk gemaakt, op een eeu-
wenoude bijzondere boom na, nl 
de Japanse Notenboom of Ginkgo 
Biloba. Deze boom staat trouwens 
nu nog op dezelfde plaats. Het ter-
rein werd ingezaaid met gras en de 
gebouwen werden door de heden-
daagse eigenaar, Stichting Gelders 
Landschap,  verhuurd.

Gelukkig heeft Mevrouw Birnie de 
desastreuze afl oop van haar kunstzin-
nige creaties niet mogen meemaken. 
Een ode aan haar adres door de 
volgende spreuk op haar grafsteen 
aan te brengen:
“Mij spreke den Blomme een Thale”

Bent u geïnteresseerd in alles wat met ‘groen’ te maken heeft?
Kom dan op 9 mei naar de plantjesmarkt. 

Daar is ook de afdeling Deventer e.o. van de vereniging Groei & Bloei 
aanwezig. Wij willen  u daar graag  informeren over al onze activiteiten. 
U ziet dan ook onze bloemschikkers in actie. Ze passen de techniek van 
het schikken toe op bloemstukjes. Deze worden voor een schappelijke 
prijs ook te koop aangeboden. Wilt u die dag lid worden, dan hebben 
we een speciale aanbieding voor u.

Zie voor uitgebreide informatie ook het artikel op pagina 7 of ga naar 
deventer.groei.nl

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

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677

Ruim assor� ment 
perk- en tuinplanten voor 
een betaalbare prijs.

Wij zijn genomineerd voor:

Stem op ons via www.mijnbloemist.nl



detuinenvanbosch.nl
Hoveniersbedrijf

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

volg ons: 

Daar plukt ú de vruchten van!unive.nl

Wij zetten graag voor u de 
bloemetjes buiten!

Univé Twello 
Schoolstraat 41 | T (0571) 27 71 49
E twello@unive.nl 

 
 
 
 

Een stookplaats buiten in de tuin – een 
verrijking voor het buitenleven! 

 
 

Met een buitenopenhaard / tuinhaard / terraskachel / vuurschaal of 
vuurkorf brengt u naast warmte ook heel veel sfeer in de tuin. De 

voordelen voor u op een rijtje: 
Warmte – sfeer – langer buiten zitten – design voor de tuin 

 
Op onze website hebben wij speciaal voor u alle voor- en nadelen van de 

verschillende buitenhaarden voor u op een rijtje gezet. Wellicht kunnen wij 
u zo helpen te bepalen wat een geschikte haard voor u zou zijn. 

 
Direct ons assortiment bekijken? 

www.boddeke.nl/winkel  

Boddeke haarden, kachels & schouwen 
Klokkenkampsweg 17, Twello 

0571-272019 / info@boddeke.nl 
www.boddeke.nl 
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Lever deze ingekleurde plaat in op de Plantenmarkt 
van zaterdag 9 mei, daar ligt dan een leuke verrassing voor je klaar. Doe je best!

De Parel van de 
Twelloseweg

Geen tuin is hetzelfde bij 
Hoveniersbedrijf Isidorus Hoeve

Ongetwijfeld zal men zich afvra-
gen welke Twelloseweg bedoeld 
wordt. In de gemeente Voorst 
bevinden zich namelijk meerdere 
wegen die het predicaat Twello 
voeren. Een bijzondere Twellose-
weg is de straat die een gedeelte 
van de merkwaardige pukkel der 
gemeente Deventer omzoomd, 
namelijk de wijk ‘De Worp’. Bo-
vendien is deze weg de grens 
tussen de gemeente Deventer en 
de gemeente Voorst en is in feite 
ook de grens tussen de provincie 
Gelderland en de provincie Over-
ijssel. Deze eeuwenoude situatie 
zou zo niet bijzonder genoeg zijn 
als er ook een nog eens bijzon-
der bedrijf aan gelegen is. Een 
bedrijf, meer dan 125 jaar be-
staand, welke men vroeger een 
bloemisterij pleegde te noemen. 
Heden ten dage past een betere 
benaming als Flowershop an-
nex hippe Interieurshop. Tijden 
veranderen en de smaak van 
het grote kooppubliek verandert 
mee. Heel goed hebben de ten Kate 
ondernemers begrepen dat voor het 
overgrote deel het publiek bepaalt 
wat er in de winkel aangeboden moet 
worden. Het eeuwenoude, gelukkig 
bewaarde, en nog steeds prominent 

aanwezige bloemenwinkeltje van 
ten Kate doet denken aan vervlogen 
tijden. Het interieur doet de mening 
abrupt veranderen. De permanente 
tentoonstelling van hedendaagse 
bloemsierkunst roept terstond een 
“wouw” gevoel op evenals het bui-
tenterrein met exclusieve potterie en 
dito kuipplanten. Bij het betreden van 
het nieuwere gedeelte van de winkel 
wordt dit “wouw” gevoel nog eens 
versterkt. Een bijzondere combinatie 
van bloemen en planten met allerlei 
(kunst)voorwerpen, valt op. Eigenlijk 

een walhalla van bloemsierkunst in 
de breedste zin des woords. Allerlei 
verschillende stijltaferelen welke de 
liefhebber doet watertanden en mede 
aanzet tot eigen creativiteit. Men 
zou denken van doen te hebben met 

een ietwat kostbare aangelegenheid 
doch dit is geheel bezijden de waar-
heid. Vakmanschap, kwaliteit, goede 
verzorging en presentatie doet al snel 
kostbaar vermoeden maar van alle 
kunstvormen is bloemsierkunst toch 
echt de goedkoopste aanschaf. Het 
bestaansrecht van dit eeuwenoude 
bedrijf is mede te denken aan het 
credo: “Kwaliteit overwint alles!” 
Ten Kate fl owers & decorations, anno 
1890, is werkelijk een Parel aan de 
Twelloseweg en alleszins een bezoek 
waard. 

Groei en Bloei. Elke hovenier zal be-
vestigen dat hij daarvoor op aarde is. 
Dat geldt zeker voor Johnny Dijkman 
van het op de grens van Apeldoorn en 
Twello gelegen Hoveniersbedrijf Isidorus 
Hoeve. Recent (2013) nam hij twee regi-
onale hoveniersbedrijven over. 

Waar collega’s vooral klein 
willen blijven, heeft Dijkman 
de groei nooit geschuwd. 
Zijn laatste 2 aanwinsten 
was in juni Hoveniersbedrijf 
Pacal Temmink uit Raalte en 
in augustus Hoveniersbedrijf 
De Kettelerij uit Vorden. Hove-
niersbedrijf Isidorus Hoeve is 
blij met de ontwikkeling van 
het bedrijf in Raalte en omge-
ving. De klanten van Pascal 
Temmink zijn gebleven en er 
is zelfs een leuke groei gere-
aliseerd. Dit zelfde geldt voor Vorden, 
hier is de groei wat harder gegaan nl. 
van 2 naar 3 personeelsleden. Als het 
aan Dijkman en zijn 16 medewerkers 
ligt, komt er binnenkort nog meer werk 
aan ‘de andere kant van de IJssel’. 
Zeker als de verwachtingen uitkomen 
van de deelname aan de achttiende 
Tuinexpo die onlangs werd gehouden 
in Luttenberg. Het is de eerste keer dat 
Isidorus Hoeve meedeed met wat door 
vele liefhebbers wordt omschreven als 
de mooiste kleinschalige tuinbeurs van 
Oost-Nederland. Daar werd een zoge-
naamde jaren ’30 tuin gerealiseerd met 

veel aandacht voor oude beplanting, 
maar er was  eveneens ruimte voor 
knipogen naar moderne technieken en 
materialen. Het geeft meteen de veelzij-
digheid van het bedrijf  van oorsprong 
uit Twello aan. Natuurlijk is men vooral 
actief binnen de pijlers ontwerp, aanleg 

en onderhoud, maar er is veel meer. Het 
aanbrengen van bestrating (met vijf jaar 
garantie!) en de aanleg van vijvers is 
wellicht bekend, maar de medewerkers 
trekken er bijvoorbeeld ook op uit voor 
boomverzorging, gladheidbestrijding, 
grafonderhoud, de keuring van speeltoe-
stellen en binnenkort ook ongediertebe-
strijding. “Waar het stopt? Ik heb geen 
idee”, zegt Dijkman lachend. “Het past 
in onze bedrijfsfi losofi e om verschillende 
expertises aan te bieden en we willen 
ook het personeel de kans geven om 
zich op diverse vakgebieden verder  te 
ontwikkelen. Daardoor zijn we nu ook 

gecertifi ceerd keurmeester van speel-
toestellen en op dit moment volgen wij 
opleidingen voor ongediertebestrijding. 

Kwaliteit, vakkennis, service, 
duurzaamheid en garanties
Dat zijn de vijf pijlers onder Hoveniers-

bedrijf Isidorus 
Hoeve.  Het 
moet zorgen 
voor een lange 
termijn relatie 
met de klant. 
“Bij ons kun je 
er van op aan 
dat geen tuin 
hetzelfde is. We 
hebben onze 
ideeën en ge-
ven eerlijk ad-
vies, maar het 
gaat nooit ten 

koste van de wens van de klant”, ver-
zekert de eigenaar die in dit kader graag 
verwijst naar het ontwerpprogramma 
‘teken je tuin’ dat op de website van de 
Isidorus Hoeve te vinden is. Zelf gemak-
kelijk, professioneel en gratis starten met 
schetsen, selecteren en verplaatsen van 
alle elementen die in de tuin een plek 
moeten krijgen!

Hoveniersbedrijf Isidorus Hoeve
Rijksstraatweg 189 7391 MN Twello,
telefoon 0571 274 926 / 06 5193 5827 
isidorushoeve@gmail.com 
www.hoveniersbedrijfi sidorushoeve.nl



Voor al je zaden
• Groenten, kruiden, bloemen, eetbare wilde planten, 

historische gewassen
• Meer dan 1000 soorten

• Biologische segment verder uitgebreid

Voor al je plantgoed
• Gangbaar en biologisch

• Incl. bijzondere groenten
• Ook veel kruidenplanten

      Voor al je 
fruitbomen en struiken

• Hoog, laag, oud, nieuw
• Grote collec� e

• Walnoten in de aanbieding

Hof van Twello, Rijksstraatweg 17a, 7391 MH Twello, tel. 0571-270014
info@hofvantwello.nl  www.hofvantwello.nl 

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

Kom ook eens lekker uitblazen op ons 
nieuwe terras. Bij slecht weer kun je 
heerlijk zi� en in onze ontvangstkas.

Perkplanten 
in de groene 

Happy Summer pot 
voor een zomer 

lang bloei plezier.

Onze proeftuin aan de Ziele is elke zaterdag vanaf begin 
juni geopend, bereikbaar via Vermeersweg Twello.

De Ziele 2b, 7391 JP Twello

TIJD VOOR UW TUIN

Moederdagtip
DEURMATTEN

WALES TEAKHOUTEN 
TUINBANK

Effen vanaf €4,95
Print vanaf €9,95

* Diervoeders

* Tuingereedschappen

* Tuinmachines

* Bewatering

* Potgrond & kunstmest

* Tuinzaden

* Bestrijdingsmiddellen

* Draad en gaas

* Afrasteringsartikelen

* Tuinhout & weidepalen

* Laarzen & klompen

* IJzerwaren

* Deur en raam beslag

* Gereedschappen

* Electrische

  gereedschappen

* Electra

* Verf & verfbenodigdheden

* Lijmen & kitten

* HG producten

* Auto & fi ets accessoires

* PVC riool & 

hemelwaterafvoer

* Gas & bijbehorende 

   accessiores

* Diervoeders

Voor dier-, tuin-
en hobbyartikelen

Wijkseweg 7  •  7396 BC  TERWOLDE  •  Telefoon (0571)  29 12 05 

VORDERMAN
VOOR DIER-, TUIN- EN HOBBYARTIKELEN

OU
K

120 cm. van € 239,-  NU € 189,-
150 cm. van € 289,-  NU € 229,-
180 cm. van € 349,-  NU € 279,-

Weteringstraat 7 | 7391 TX Twello | tel. 0571 271 712
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www.pijnappel.info
  Pijnappel Twello   | Duistervoordseweg 54  | T 0571 - 271526

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Grandeur
1000

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

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

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

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

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

spiegel, kranslijst met of zonder 
verlichting

�  Diverse accessoires leverbaar tegen 
meerprijs

ELEKTRISCH VERSTELBAAR 160 X 200 CM
(INCLUSIEF HOOFDBORD)

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

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

van 2659,- nu 1999,-

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

Zweefdeurkast

ELLIS

Ellis 151 x 197 cm nu 379,-

Koningsfeest 2015
Koningsspelen 2015 op een 
stralende sportieve dag
TWELLO.- Het was een stralende, sportieve en gezellig dag. De Konings-
spelen 2015 op CBS De Oase in Twello. Om 08:30 uur werd er gestart 
met de opening op het plein. Het liedje ‘Energie’ knalde uit de muziek-
boxen en de grond beefde van de dansende kinderen! Wat een feest! 
Iedereen had er zin in. 

Het buikschuiven over een met water en zeep gevulde baan 
was favoriet op deze dag. 

Koningsspelen Basisschool
De Kleine Wereld
TWELLO.- Vrijdagochtend was SV Twello prachtig versierd door de versier-
groep, de thuisbasis voor de basisschool De Kleine Wereld. Na een heerlijk 
ontbijt, verzorgd door de Jumbo, zijn de kinderen actief gaan sporten. In 
groepjes gingen de kinderen onder begeleiding van de vele ouders, allerlei 
workshops doen. Naast verschillende sporten zoals voetbal, hockey, honk-
bal en handbal konden de kinderen meedoen met Freestyle running, bun-
kerbal of lekker springen op één van de springkussens. Tussendoor kregen 
zij nog een lekker kaasje of worstje. De ochtend werd afgesloten door met de 
hele school de dans Energie van Kinderen voor Kinderen op te voeren. Als 
hoogtepunt van de ochtend kwam Koning Willem Alexander langs die uiter-
aard even mee heeft gedanst. Voordat de kinderen naar huis gingen, kregen 
zij nog een lekker ijsje .

Koningsspelen op cbs De Zaaier onderdeel 
van Benefi etfeest Wings4Teuge  

Na deze korte warming up was het 
tijd om samen te ontbijten. Even 
wat energie binnen krijgen voor alle 
spelletjes die gedurende de dag op 
het programma stonden. Dankzij de 
hulp van groep acht en vele hulpou-
ders waren alle spelletjes perfect ge-
organiseerd. Op het plein en rondom 
de Oase liepen al gauw in oranje ge-
hulde kinderen rond. Er werd com-
petitief, eerlijk en gezellig gestreden. 
Blikken gooien, knikkeren, kloslo-
pen, zaklopen, vele spelletjes ston-
den op het programma. Ook waren 
er wat meer onbekende spelletjes, 
zoals een magisch spinnenweb. De 
kinderen moesten er doorheen zien 

te komen zonder de draden te raken. 
Spannend! De grote favoriet op deze 
zonnige dag was toch wel het buik-
schuiven. Heerlijk in de zon, een gro-
te plons over de met water en zeep 
gevulde baan! Kletsnat, doorweekt 
maar met veel plezier deden de leer-
lingen daaraan mee. Gedurende de 
dag werden de kinderen verwend 
met ranja, een koekje en zelfs een 
snoepje! Wat een feest.
Aan het einde werden de kinderen 
verrast met een heerlijk waterijsje. 
Daar waren ze wel aan toe. 
Als afsluiting werd nog een keer de 
koningsdans gedanst! Wat een ge-
slaagde dag!

 

TEUGE.- Oergezellige klanken 
en vrolijk geroezemoes bij de in-
gang van cbs De Zaaier lieten al 
vermoeden: hier is iets speciaals 
aan de gang. En dat was juist! In 
de grote speeltuin van de school 
met in het midden een prachtig 
bloeiende prunus word je direct 
bij binnenkomst overvallen door 
een bedrijvigheid die zich het best 
laat omschrijven als een bijenkorf 
in volle productie. Ook ze zon le-
verde een belangrijke bijdrage. 

Tot 16:00 uur vormden de Konings-
spelen een onderdeel van het be-
nefi etfeest in en rondom cbs De 
Zaaier. Boven- en onderbouw wa-
ren druk bezig met een eigen spel-
letjesparcours. Op poten gezet door 
CIOS-studenten uit Arnhem. Sven, 
oud-leerling van De Zaaier, heeft sa-
men met klasgenoten hieraan mee-
gewerkt. Als warming-up voor de 
spelen werd er natuurlijk gedanst 
op de klanken van het vrolijke en 
opzwepende Koningsspelenlied 
‘Energie’ van Kinderen voor Kinde-
ren, door Dansschool Wensink ver-
zorgd. Verder stond de middag in 
het teken van gezelligheid, ontmoe-
tingen tussen onderwijspersoneel 
en ouders en andere familieleden, 
maar ook onder Teugenaren, want 
iedereen was welkom. De kinderen 
werden op het gehele schoolplein 
vermaakt met spelletjes en er is veel 
lekkers. Later op de middag wordt 
er opnieuw onder begeleiding van 
Dansschool Wensink gedanst en 
scoutinggroep De Vundelaar leverde 
haar eigen bijdrage door ter plaatse 
heerlijk brood te bakken. Kinderge-
zichten werden creatief beschilderd, 
er was vlees en vis en alle soorten 
drankjes. Kortom: alle ingrediënten 
waren aanwezig om van dit feest een 
ware happening te maken. DJ San-
der zorgde met bekende songs voor 
schwung en sommige dames lieten 

zich verleiden om na aanleiding van 
een ouderwetse hit op de grond te 
gaan zitten om sportieve activiteiten 
in een roeiboot na te bootsen. Ieder-
een was uitgelaten en vrolijk. En zo 
bleek maar weer, dat de Teugenaren 
een hechte gemeenschap vormen en 
onderlinge verbindingen op een der-
gelijke dag gemakkelijk verstevigd 
worden. 
En dan was het tijd voor de verlo-
ting. Om 18:00 uur kwam Hetty Vor-
selman, dorpscontactpersoon Teuge, 
voor de trekking van de loten en 
aansluitende prijsuitreiking. Achter 
elkaar volgen de prijzen elkaar op: 
De eerste is voor Mitchell Buwalda, 
hij heeft een fi ets gewonnen van 
Fietsspecialist Dirk Blok. De tweede 
prijs ging naar Sanne van der Kolk 
en zij won een fl at screen-tv van Ex-
pert Twello, Lucas Harbers mag een 
ballonvaart van Pijnappel Ballon-
vaarten boeken en Sjoerd Koldenhof 
wacht een overnachting met ontbijt 
in de Slaapfabriek. R. de Haan werd 

blij gemaakt met een solex–tour van 
Buitenhuis groepsuitjes, de zesde 
prijs was een High Tea bij Swinkels 
in Twello voor Anita Boerkamp. De 
zevende en laatste prijs ging naar 
mevrouw, alias oma van Oorspronk. 
Zij mag een kinderpartijtje bij IJssa-
lon ZaZa in Twello organiseren. 

Terugkijkend was het een geslaagd 
feest voor groot en klein, voor jong 
en oud, waar gezelligheid en spel 
voorop stonden. Voor ieders plezier 
maar ook gestaafd door de hoop een 
leuk bedrag voor de school te kun-
nen genereren voor extra leermid-
delen zoals mobiel buitenspeelgoed 
en tablets om de kinderen op een 
verantwoorde wijze te laten leren 
met de moderne media. Overbodig 
misschien om nog eens te benadruk-
ken dat elke cent linea recta naar de 
school gaat, immers: daar draait het 
allemaal om. Gezien de belangstel-
ling en verkochte loten zal dat wel 
goed komen. 

De kinderen vermaken zich tijdens de Koningsspelen opperbest. 



DDoe massssaaall mee mettt ddddeeezzzzzzee aactie en maak kans oop 1 vann ddeee 55550000000 
luxe dozen MMeerrcci ddiiee oopp vrijdag 8 en zateerrdag 99 mei worden 

uuiittgeddeeeeld aan de winnaars.

WWaat mmoet u hiervoor doooeeeeennn
SStteemmpelkaaarrtt vvoooorzien van 44 verschilleeende stempels vann 
ddddddeeeeee TTCC winkeliers deponereenn iinn dee dddoooooss bbbiiijjj Marskramer 

ooff bbooeekhanndell  OOoonnk en wwwwiie weeeeeett bbeent uu of boekhandel Ooonnkk en wwie wweeeeett bbent uu
11 van de 500 wwinnaars! 

Twello Centrum

Moederdag
Actie

Stempelactie

van donderdag 30 april t/m 
donderdag 7 mei 2015

Twello Centrum geeft 

Merci XXL weg!500 dozen

Winkelen doe je 
in het hart van Twello

Gratis parkerenP
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8999
VAN 11999 voor

12999
VAN 14999 voor

OUTDOOR

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

       Norwood GTX low

•    comfortabele en soepele wandelschoen
•    GORE-TEX® membraam
•    Contagrip slijtvast zool voor goede grip op natte 

ondergrond

           Tyro GTX mid

•    lichte multifunctionele schoen voor lichte 
 wandeltochten op verharde wegen
•   mid-cut-schacht van suède en robuust textiel 
 weefsel biedt steun en bescherming
•   GORE-TEX® voering maakt de schoen waterdicht
•   rubberen LOWA Loren zool biedt uitstekende grip
 op verharde en onverharde wegen

VAN 14999 voor

•    licht
 wan
•   mid-
 wee
•   GOR
•   rubb
 op v

Klarenbeekse Koningsspelen  

KLARENBEEK.- Afgelopen vrijdag 24 april fuseerden beide basisscholen 
De Dalk en De Kopermolen, weer voor één dag om samen deel te nemen 
aan de jaarlijkse Koningsspelen. De sportdag, die het hart vormt van 
deze vrolijke en sportieve dag, werd gehouden op Sportpark De Pauw. 

Na een gezamenlijke aftrap met de 
Energiedans, volgden de kinderen 
een programma met verschillende, 
sportieve en gezellige spelletjes. Daar-

naast konden de kinderen ook deel-
nemen aan volleybal en handbal dat 
verzorgd werd door vrijwilligers van 
Sportclub Klarenbeek. Het prachtige 

weer zorgde ervoor dat er diverse 
supporters langs de lijn stonden en er 
heerste mede daardoor een gezellige 
sfeer. Om 12.30 uur werd de dag afge-
sloten met een gezamenlijke lunch in 
de buitenlucht, hiervoor werden de 
etenswaren gebruikt die beschikbaar 
waren gesteld door de landelijke or-
ganisatie Koningsspelen 2015. 

Afgelopen vrijdag 24 april fuseerden beide basisscholen.

Koningsspelen bij de 
Antoniusschool

DE VECHT.- De leerkrachten en vrijwilligers van de Antoniusschool op De 
Vecht hebben samen met de leerlingen een sportief getinte koningsdag gevierd. 
Na een keur aan sport en spel werd afgesloten door dat de leerlingen met hun 
allen voor de foto de A van Alexander of/ook van Antoniusschool vormden. 

VOORST.- Rondom het Dorpshuis vierden 
ruim honderd kinderen met hun ouders 
Koningsdag met oude en nieuw spelletjes. 
Kinderen mochten ook meedoen aan de 
kleedjesmarkt, maar daar werd weinig ge-
bruik van gemaakt. Slechts enkele kinde-
ren stalden hun te verkopen spulletjes uit. 
Door de muziek en de versiering werd het 
een echte “oranjehappening”. De kinderen 
kregen van de organiserende Kermis- en 
Oranjevereniging allemaal bonnen voor 
limonade en patat. Voor de deelnemertjes 
aan het spellencircuit was er bovendien na 
afl oop een verrassing: ze mochten een set 
fi etsverlichting grabbelen. Tussendoor werd 
er geschminkt en gesprongen op de lucht-
kussens.

Terwolds koningsfeest 
meespelend en meeslepend

TERWOLDE.- De koningsspelen in 
Terwolde waren traditiegetrouw 
weer georganiseerd en bedoeld voor 
de hele bevolking, van jong tot oud 
en van snel tot iets minder rap. Dat 
laatste werd tijdens het eerste deel 
van het programma treffend gede-
monstreerd tijdens de atletiekwed-
strijden voor de jeugd waar aanslui-
tend aan het startconcert door Ons 
Genoegen mee werd aangevangen. 
Er werd afgetrapt met een sprint-
wedstrijd voor peuters. Omdat veel 
van die nog heel kleine mannen en 
vrouwen nog maar amper kunnen 
lopen was een beetje steun door va-

ders of moeders meer dan welkom. 
Het leverde wel uitermate vertede-
rende beelden op. Dat bleef eigenlijk 
de hele dag zo. Ook toen ’s middags 
de grote kanonnen elkaar bevochten 
in een enerverende zeskamp bleven 
voor de toeschouwers schitterende 
momenten van weliswaar sportief 
strijden, maar ook elkaar door dik en 
dun steunen. Met andere woorden 
de ware geest van het oranjefeest/
koningsdag was volop aanwezig. 
Dat was trouwens ook te meten aan 
de sfeer bij de vele toeschouwers die 
ongeacht leeftijd of interessesfeer, 
duidelijk volop genoten.
 

Geslaagde viering Koningsdag 
WILP-ACHTERHOEK.- De 
activiteiten op Koningsdag 
begonnen al om 10.00 uur. 
Leerlingen van de basis-
school lieten ballonnen op 
en begonnen aansluitend 
aan de spelletjesochtend.  
Met onder meer een storm-
baan, rodeostier en strop-
dasschieten hebben de kin-
deren zich prima vermaakt. 
Aan het einde van de och-
tend was bekend wie er per 
groep gewonnen had. Uit 
iedere groep kwam uitein-
delijk een winnaar uit de 
bus. Het middagprogram-
ma begon met een optreden 
van de Majorettes van De 
Lollebroek. Na dit optre-
den was het de beurt aan 
alle deelnemers van de zes-
kamp.  Onder grote belangstelling 
speelden de teams verschillende 
spelen, waarna rond 18.30 uur be-
kend werd wie de winnaar was. Om 
de 2e en 3e plaats moest nogmaals 
gespeeld worden, waarna de uitein-

delijke uitslag werd: 1. Team O.B.S. 
Wilp-Achterhoek, 2. Team Zwarte 
Kolkstraat,  3. Team De Grutto’s. 
Mede door een prima organisatie en 
goed weer was het een geslaagde Ko-
ningsdag. 

Deelnemers aan de zeskamp moes-
ten diverse spelletjes spelen.

Spelletjes en kleedjesmarkt op Koningsdag
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Koningsfeest 2015

Koningsspelen 
Daniël de Brouwerschool

WILP.- Vrijdag 24 april was het 
groot feest voor de leerlingen van 
de Daniël de Brouwerschool, net 
als vele andere kinderen deden ook 
zij mee aan de Koningsspelen 2015. 
Alle leerlingen, meesters en juffen 
stonden om 9.00 uur klaar voor een 
warming-up. Vervolgens dansten zij 
samen de Koningsdans op het liedje 
“energie”. Een feestelijk en actief 
begin van de dag! Voor de deelne-
mende leerlingen was dit slechts het 
begin van een sportieve ochtend. 
Rond de school stonden verschil-
lende Koningsspelen opgesteld. 

In groepjes deden zij spelletjes als 
kroontje prikken, een estafette over 
een rode loper en schatgraven. Ook 
werd er gedanst rond kastelen en 
konden de kinderen zich verkleden 
als een echte koning. De Konings-
spelen werden afgesloten met een 
mooie medaille en een Koninklijke 
lunch. `s Middags stond voor de 
leerlingen van het VSO de Konings-
loop op het programma. Sommigen 
leerlingen verzamelden hardlopend 
hun stempels, anderen deden dit 
wandelend. De leerlingen kijken te-
rug op een feestelijke, sportieve dag. 

In groepjes deden de leerlingen mee 
aan diverse spelletjes.

Twee dagen Koningsfeest
TWELLO.- De Stichting Dorpsfees-
ten had er maar liefst twee dagen 
voor uit getrokken om Twello een 
groots Koningsfeest te bezorgen. 
Het begon al op zondagmiddag met 
de Dorpsloop, een feestonderdeel 
dat volgens velen dit jaar geluk-
kig weer op het programma prijkte. 
Als eerste gingen de allerjongsten 
(3 tot 5 jaar) van start, zij moesten 
een afstand van 500 meter overbrug-
gen. Vervolgens de oudere jeugd, 
en de volwassenen, deze laatste 
groep kreeg 10 km voor de kiezen. 
Voor de niet lopers was er het over-
bekende HutsPop Festival op het 
Dorpsplein. Tot in de late uurtjes 
waren er optredens van diverse 
bands te beluisteren. Soul, dance, 
disco, het kwam allemaal voorbij.
Maandag de echte Koningsdag, 
begon traditiegetrouw met de au-
bade bij het gemeentehuis. Daarna 
kon men via een ongekend drukke 
kleedjesmarkt in de Schoolstraat 
naar het marktplein waar scouting 
de Vundelaar en de Gelre Groep een 
activiteitendag had georganiseerd. 
Dit bleek een schot in de roos, de 
belangstelling hiervoor was enorm. 
Van klein tot groot vermaakte zich 
op een gezellige manier met brood-
jes bakken, schminken, laserguns, 
wandklimmen enz. Het Dorpsplein 
vormde het domein van de muziek-
liefhebbers, diverse optredens, waar 
o.a. Big Band Twello deel van uit-
maakte, bracht de stemming er goed 
in. Zoals gebruikelijk werd de Twel-
lose Koningsdag afgesloten met een 

Vol enthousiasme gaat de eerste groep (3 tot 5 jaar) 
van start in de Dorpsloop.

spectaculaire vuurwerkshow in de 
avonduren.

Uitslagen Dorpsloop Twello
De Dorpsloop die afgelopen zondag 
plaats vond heeft ruim 200 lopers 
op de been gebracht. Een ongekend 
succes aldus organisator Titus Mul-
der: ‘’Alle deelnemers waren super 
gemotiveerd en enthousiast”. On-
derstaand de winnaars van de groe-
pen.
Jongens tot 5 jaar: Jelle Hoogstraat 
(Olst). Meisjes tot 5 jaar: Marloes 
Hoogeslag (Twello). Jongens 6 - 7 
jaar: Rens Friso (Twello). Meisjes 6 

- 7 jaar: Bodil Diamant (Deventer). 
Vrouwen 5 km: Eline de Jong (Di-
dam). Mannen 5 km: Martijn Jansen 
(Twello). Vrouwen 10 km: Manon 
Dirksen (Apeldoorn). Vrouwen (60) 
10 km: Nelleke Evers (Apeldoorn). 
M(SEN) 10 km: Martijn Kamp-
horst (Twello). M(35) 10 km: Robin 
Mensink (Deventer). M(40) 10 km: 
Ronald Derksen (Apeldoorn). M(45) 
10 km: Harco Draaijer (Deventer). 
M50 10 km: Tonnie Stouten (Apel-
doorn). M(55) 10 km: Ap Bleumimk 
(Teuge). M(60) 10 km: Henk Dim-
mendaal (Deventer). M(65) 10 km: 
Hennie Linthorst (Twello)

Gezellig geslaagde Koningsdag 
KLARENBEEK.- Maandag 27 april 
presenteerde Oranje Vereniging Kla-
renbeek een mooi programma in en 
rondom het Dokter Blokplantsoen. 
Gelukkig hadden de weersvoorspel-
lers het mis en bleef het een droge 
dag met een redelijk aangenaam 
temperatuurtje. Tussen 12.00 en 
13.00 uur werd gestart aan de 25km 
lange fi etstocht door de mooie om-
geving van Klarenbeek. Nieuw dit 
jaar was de 40km lange e-bike tocht, 
voor mensen met elektrische fi et-
sen. De vereniging zorgde bij beide 
routes voor een lunchpakket voor 
onderweg.  Het kinderprogramma 
startte om 13.30 uur. De kinderen 
kregen ballonnen. Een halfuurtje 
later werd Koningsdag 2015 offi ci-
eel geopend met het hijsen van de 
vlag. De Apeldoornse burgemeester 
Berends was ook paraat en had de 
eer de kinderen het signaal voor het 
oplaten van de ballonnen te geven. 
Het werd weer wijzen en genieten 
tijdens het ballonnen oplaten. Alle 

kinderen van de basisschool waren 
uitgenodigd om met de spectacu-
laire middagshow: Klarenbeek’s Got 

Het werd weer genieten tijdens het ballonnen oplaten. 

Talent mee te doen om hun talenten 
te laten zien. Meer dan tien acts wer-
den ten gehore gebracht in de goed 

Snelheidsduivels maken Welsum onveilig
WELSUM.- Tijdens de konings-
dagspelen in Welsum fungeerden 
de zinderende zeepkistenraces als 
kapstok, publiekstrekker en spor-
tief hoogtepunt. De mecaniciens en 
piloten van de vele soms ook zéér 
vreemde racemonsters deden er al-
les aan om de fel begeerde titels te 
veroveren. De baan, te weten de 
via verschillende hellingspercenta-
ges afl opende toegangsweg naar de 
brandweergarage is voor dit doel 
perfect, de entourage door het vele 
en vooral vrolijke publiek schit-
terend, dus het kon eigenlijk niet 
stuk. Nou, dat was een beetje buiten 
de (te verwachten) pechduivel ge-
rekend, want hoewel sommige bo-
lides met een bloedstollende vaart 
het circuit afl egden, waren er ook 
die al na luttele meters door hun 
wielen zakten. Daar werd gelukkig 
niet al te veel over getreurd, want 
vooral bij de slechts functionerende 
creatie, te weten een snel bed met 
bovenverdieping, ging het in spor-
tief opzicht behoorlijk mis, de con-
structie zorgde met al haar gebreken 

zowel bij de bouwers, overige deel-
nemers en publiek voor ontzettend 
veel lol.

Uitslagen
Jeugd tot en met 12 jaar: 1. Justin 

Eijerkamp; 2. Stijn  Theunissen; 3. 
Tristan Jansen Volwassenen: 1. Rei-
nold Kluin; 2. Peter Theunissen; 3. 
Punte1 Richard en Carola. De origi-
naliteitsprijs ging naar Anco en Ar-
jan met dubbel A.

gevulde tent. Het werd genieten tij-
dens het playbacken, zingen, dan-
sen, een muziekinstrument bespelen 
en ga zo maar door. Iedereen die de 
heupen eens fl ink los wilde gooien 
had ook de kans dat te doen tijdens 
de zumba-workshop. Daarnaast kon 
genoten worden op de draaimolen, 
in de mega-zandbak, de panna-kooi 
en voor de wat oudere jeugd een 
lounge-hoek met Wifi -verbinding. 
De allerkleinsten (t/m groep 2) die 

hun ingekleurde tekening inlever-
de kregen een mooi cadeautje mee. 
Stralende gezichten was het gevolg. 
Kort voor de avonduren begon de 
band SPOT! met een spetterend 
optreden. Rond 22.00 uur werd de 
geslaagde dag afgesloten en kwam 
er een einde aan een goed verzorgde 
Koningsdag 2015.  De organiserende 
Oranje Vereniging Klarenbeek kan 
terugzien op een geslaagd en vooral 
gezellige Koningsdag. 

Astrid van Tongeren: Unieke combina� e: 
Voedings-deskundige met ervaring als fysiotherapeut. 
Voedingsadvies: voor over- én ondergewicht; 
realis� sche en nuchtere adviezen voor haalbaar 
eetpatroon en gezond eetgedrag.

www.astridvantongeren.nl

ACTIE:  Met deze adverten� e: gra� s eerste voedingsconsult en 
eenmalig 10% kor� ng op Prodimed producten en/of AquaFit Training.

AquaFit: persoonlijke 1 op 1 training voor mensen met fysieke beperkingen 
(overgewicht, na revalida� e, gewrichtsproblemen, ouderen) die hun kracht en 
beweeglijkheid willen behouden en verbeteren.

Prodimed: medisch proteïne dieet voor snel en gezond gewichtsverlies om oude 
eetpatronen te doorbreken (“rese� en”) met als einddoel een gezond gewicht én 
eetgedrag.

Stabilisa� eprogramma: afvallen met Prodimed is gemakkelijk, het stabiliseren 
een stuk las� ger. Ik heb een nieuw stabilisa� eprogramma ontwikkeld waardoor 
het gemakkelijker wordt om het verkregen gewichtsverlies te behouden.

Meer weten: Kijk op de website www.astridvantongeren.nl
of neem vrijblijvend contact op: 0571-280749 of via mail: info@astridvantongeren.nl
Veenhuisweg 47 te Twello



PROGRAMMA - 20 mei 2015
AOC Oost Twello
17.30 uur ontvangst
18.00 uur    opening beurshandel 

door burgemeester Jos Penninx
20.00 uur einde beurshandel

HANDELT U MEE?
De Beursvloer is de plaats waar bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en verenigingen 
tot inspirerende matches komen. Vraag en 
aanbod worden bij elkaar gebracht. Dit loopt 
uiteen van creativiteit, ideeën, tot energie, 
netwerken, projecten en vrijwilligers.

Op de Beursvloer wordt daadwerkelijk gehandeld. 
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen krijgt er 
Gestalte. In woord en daad: van Contact naar 
Contract. Ons Doel is 100 matches te maken 
zodat in 2015 en 2016 honderden mensen in 
beweging komen om de gemaakte matches om 
te zetten in concrete resultaten. Resultaten die 
ten goede komen aan de lokale samenleving van 
Voorst.

Handelt u Mee? 
Aanmelden voor 10 mei via 
www.beursvloervoorst.nl 

SCOREN DOE JE STEEDS WEER SAMEN!
 
Op 20 mei beleven we de derde editie van de Voorster beursvloer. Voorster ondernemers, 
maatschappelijke instellingen en particulieren zoeken elkaar op om gezamenlijk via vraag 
en aanbod hun bijdrage aan te bieden aan het realiseren van tal van maatschappelijke 
doelstellingen. Een prachtig initiatief, Voorst op zijn best! De beursvloer is een demonstratie 
dat ook hier in Voorst de participatiemaatschappij volop gestalte krijgt: maatschappelijke 
vraagstukken zijn al lang niet meer de uitsluitende verantwoordelijkheid van de overheid, 
maatschappelijke doelstellingen kunnen alleen in gezamenlijkheid met bedrijfsleven, 
instellingen en particuliere initiatiefnemers succesvol worden gerealiseerd. 

Als burgemeester van onze gemeente ben ik telkens weer onder de indruk van de grote 
inzet, betrokkenheid en creativiteit die ik ontmoet bij Voorster ondernemers, verenigingen, 
instellingen en burgers in hun bijdrage op tal van gebieden aan de Voorster samenleving. 
De beursvloer in zijn derde editie is een sprekend voorbeeld van deze maatschappelijke 
betrokkenheid en de initiatiefnemers en organisatoren verdienen dan ook onze grote 
waardering. Ik wens u aanstaande 20 mei op de beursvloer een levendige handelsdag toe 
met klinkende resultaten. Niet in klinkende munt, maar in maatschappelijk rendement. 
Onze gemeenschap is dat meer dan waard!

Burgemeester Jos Penninx

Scoren doe je samen!

STUURGROEP EN PARTNERS VAN DE BEURSVLOER VOORST

BEURSVLOER VOORST ONDERSTEUNT JOGG
GEMEENTE VOORST 
Beursvloer Voorst biedt tijdens de 3de editie op 20 mei a.s. 
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) een podium om zich te 
presenteren tijdens het evenement. De JOGG-aanpak is een 
lokale aanpak die zich richt op kinderen en jongeren, hun 
ouders en hun omgeving. Doel: de stijging van overgewicht 
en obesitas onder de jeugd omzetten in een daling. Gemeenten 
nemen in deze aanpak het voortouw. ‘De gemeente neemt de 
regie en werkt samen met alle lokale partijen op het gebied 
van zorg, sport, bedrijfsleven, woningbouw, welzijn en media 
om zo gezond eten en bewegen voor jongeren aantrekkelijker 
én gemakkelijker te maken. 

SCHRIJF JE IN VOOR EEN SUPERAANBIEDING!
De superaanbiedingen worden door de aanbieders verhandeld 
in een aparte ruimte, direct naast de Beursvloer. Daar hebben 
ondernemers/ organisatie een plek om de maatschappelijke 
organisaties die zich hebben aangemeld te ontvangen. In 
gespreksronden van 10 minuten kunnen de maatschappelijke 
organisaties zich presenteren en stellen de ondernemers 
vragen. Aan het eind van de Beursvloer maakt elke ondernemer 
bekend aan welke maatschappelijke organisatie de 
superaanbieding wordt aangeboden.

SUPERAANBIEDERS BEURSVLOER VOORST 2015
1. Schimmel & Plante accountants en belastingadviseurs
Wij stellen maximaal 8 adviesuren van een accountant of fi scalist 
ter beschikking op het gebied van jaarrekening, begroting, AO/IB, 
fi nanciering, fi scaliteit of een ander fi nancieel onderwerp.

2. Van Drimmelen Noordman Slaghekke notariaat
Het checken en bespreken door de notaris van de huidige 
statuten van de maatschappelijke organisatie en (indien nodig 
of gewenst) het opmaken en passeren van een akte van 
statutenwijziging en het deponeren van de wijzigingen bij de 
Kamer van Koophandel, met een maximum door de notaris te 
besteden tijd van 5 à 6 uur. 

3. Rabobank Apeldoorn en omgeving
Rabobank Apeldoorn en omgeving zal binnenkort haar superaan-
bieding presenteren! Houd onze website in de gaten, hier komt de 
aanbieding op te staan! Wilt u met uw organisatie er één Winnen? 

De Superaanbiedingen zijn bedoeld voor Non-profi t organisaties, 
stichtingen, verenigingen en zorginstellingen. Maximaal voor 2 
aanbiedingen inschrijven, kijk op www.beursvloervoorst.nl of 
inschrijven via beursvloervoorst@outlook.com 

AANMELDEN VOOR 10 mei: WWW.BEURSVLOERVOORST.NL
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OLST/WELSUM.– Voor het eerst in 
het seizoen zijn aanstaande zaterdag 
(2 mei) beide locaties van de IJssel-
linie voor het publiek geopend. Zo-
wel op landgoed De Haere in Olst 
als bij de commandobunker van de 
luchtafweer (LAACC, IJsseldijk 5A)) 
op de linker IJsseloever in Welsum 
kunnen bezoekers tussen 12.00 en 
16.00 uur zonder afspraak beginnen 
aan een ongeveer een uur durende 
rondleiding langs en door de com-
mando- en hospitaalbunker in Olst 
en het Light Anti Aircraft Control 

Wethouder Van der Sleen slaat eerste paal 

BPD en Nikkels starten bouw 
De Schaker

TWELLO.- Vorige week woensdag is 
er gestart met de nieuwbouwlocatie 
De Schaker te Twello. Het betreft 
18 woningen in het plan De Boom-
gaard. Wethouder Van der Sleen 
sloeg in het bijzijn van de kopers en 
andere betrokkenen de eerste paal. 
Wonen in een groene, landelijke 
omgeving, maar toch dichtbij grote 
steden als Deventer en Apeldoorn, 
dat kan in Twello. Henri Schimmel, 
namens VOF De Schaker Twello: 
"Dat Twello populair is, blijkt ook 
wel uit de interesse voor onze wo-
ningen. Deze is ten opzichte van 
vele andere plannen waar wij actief 
zijn opvallend hoog. Daarom is er op 
vrijdag 24 april j.l. bij de Rabobank 
te Twello gestart met de verkoop van 
de tweede fase; het plan ‘De Hoffe-
lijkheid'. Wethouder Van der Sleen: 
"Deze 18 projectmatige woningen 
vormen een mooie toevoeging aan 
de kern van Twello en dragen bij 
aan ons ambitieniveau voor het plan 

De Schaker." De gemeente Voorst is 
trots. De Schaker staat voor wonen 
in een ruim opgezette, groene om-
geving welke direct aansluit op het 
aangrenzende Fliertdal. Binnen het 
project is het landschap, en niet al-
leen de bebouwing, de ultieme dra-
ger van het nieuwbouwplan. Uiter-
aard staat kwaliteit voorop: maar de 
ligging in én de interactie met het 
landschap zijn bepalend voor het 
uiteindelijke architectonische beeld.

Over De Schaker en De 
Boomgaard
De Schaker is voorlopig de laatste 
grootschalige nieuwbouwlocatie 
van Twello. In een periode van cir-
ca 10 jaar zullen hier ongeveer 320 
woningen worden gerealiseerd. Het 
eerste project in De Schaker draagt 
de naam De Boomgaard en bestaat 
uit 18 eengezinswoningen met diepe 
tuinen aan een autovrij, groen hofje. 
Het heeft een eenduidige, vriende-

lijke architectuur, maar kent toch 
veel variatie in woningtypen; van 
starterswoningen tot zeer grote en 
fraaie hoekwoningen met dwarskap.
Voor de 18 woningen was de animo 
enorm, maar liefst 54 belangstel-
lenden hadden zich voor het pro-
ject ingeschreven, loting moest 
de defi nitieve toewijzing bepalen. 
Hieruit blijkt dat Twello in trek is, 
het grootste percentage van de ko-
pers is afkomstig uit de gemeente 
Voorst, het overige deel uit de om-
liggende plaatsen. Deze interesse is 
voor de bouwers voor het wonen in 
het Holthuisgebied alle reden om 
vertrouwen te hebben in de nog op-
handen zijnde plannen van c.a. 300 
woningen.
De Boomgaard is een ontwikkeling 
van VOF De Schaker Twello, een 
ontwikkelcombinatie van BPD Ont-
wikkeling en Nikkels Projecten. Kijk 
voor meer informatie op www.won-
enindeschaker.nl.

Wethouder Hans van der Sleen kreeg de eer om de eerste paal te slaan voor bouwplan De Schaker.

TJEMP toernooi bij 
TC Teuge

TEUGE.- Op zaterdag 27 en zondag 
28 juni staat bij tennisclub Teuge het 
leuke TJEMP toernooi op het pro-
gramma. Een toernooi voor alle le-
den waarbij de inzet is om de TJEMP 
te worden van de club. Een TJEMP 
bij de dames en een TJEMP bij de 
heren. Oftewel: wie kan zich de rest 
van het jaar de kampioen noemen 
van tennisclub Teuge? Het toernooi 
wordt gespeeld over twee dagen en 
kent alleen dubbelpartijen. Het spel 
is simpel: wie in de dubbelpartijen 
(van een half uur) de meeste games 
scoort is kampioen. De (tussen)stand 
wordt steeds in het clubgebouw bij-
gehouden, zodat iedereen de vorde-

ringen en resultaten van zichzelf en 
de anderen kan volgen. Elk lid van de 
tennisclub kan meedoen. Na afl oop 
natuurlijk de huldiging, de beker, de 
bloemen en eeuwige roem. Opgeven 
via het mailadres: aj.dijkstra@kpn-
mail.nl. Zoals ze gewend zijn bij de 
club is de sfeer altijd geweldig. Het 
toernooi wordt dan ook traditioneel 
afgesloten met een heerlijke warme 
hap en alsof dat nog niet genoeg is, 
zorgt de band B’Ware met muzikale 
hoogstandjes voor een spetterende 
afsluiting met muziek uit de golden 
sixties, afgewisseld met hedendaag-
se tophits. Dus: Doe mee en geef je 
op! Inschrijfgeld 10 euro. 

 

Wie wordt de TJEMP van de tennisclub?

Met het Rode Kruis mee naar 
Sail Amsterdam
GEMEENTE VOORST.- Het Rode Kruis heeft de Klarenbeekse dorps-
contactpersonen benaderd met een uitnodiging die zij gekregen heeft 
van de organisatie Sail Amsterdam 2015. Zij mogen op zaterdag 22 au-
gustus tijdens Sail Amsterdam met een groep mensen mee op een groot 
zeiljacht.

Het dagje uit is voornamelijk bedoeld 
voor mensen - jong en oud - die dit 
niet zo makkelijk kunnen doen. Bij-
voorbeeld mensen die (chronisch) 
ziek of minder valide zijn, het fi nan-
cieel moeilijk hebben, in een sociaal 
isolement leven of echtparen waar-

van de partner ziek is en de ander 
mantelzorger is. Men mag eventueel 
ook een begeleider meenemen. Dit is 
echter niet noodzakelijk, want van-
uit het Rode Kruis zullen ook vrij-
willigers als begeleiders aanwezig 
zijn. Vervoer ernaar toe is geregeld, 

busmaatschappij Happybus spon-
sort daarin een deel, waardoor men-
sen voor slechts  15.00 per persoon 
heen en terug gebracht worden. Ook 
rolstoelen kunnen mee, maar deze 
moeten opklapbaar zijn en de per-
soon moet wel zelf in en uit een aan-
gepaste bus kunnen stappen. Bent u 
iemand of kent u iemand die graag 
mee zou willen, laat het dan weten 
via e-mail: dorpscontactpersoon@
klarenbeeksbelang.nl of telefonisch 
via (06) 12 99 26 62.

Beide locaties IJssellinie zaterdag open
Centre in Welsum. In Olst is de hos-
pitaalbunker het centrale punt en 
in Welsum is dat de bunker die ten 
tijde van de Koude Oorlog alle toen 
gebruikte bommen kon weerstaan. 
Intussen is de LAACC al lang geen 
onneembare vesting meer; er is op 
tamelijk grote schaal sprake van be-
tonrot, met name aan de achterzijde. 

In Welsum staan zaterdag ook en-
kele oude legervoertuigen uit de 
tijd van de Koude Oorlog (1950-
1968) opgesteld. Zowel in Olst als 

in Welsum staan ervaren gidsen van 
de Stichting De IJssellinie klaar om 
de rondleidingen te begeleiden. Vol-
wassenen betalen 4.00  euro en leer-
lingen van de basisschool de helft. 

De Stichting De IJssellinie, die ge-
heel zonder subsidie opereert, ge-
bruikt de inkomsten voor onder-
houd en renovatie van militaire 
objecten uit de Koude Oorlog. Voor 
meer informatie, ook over rondlei-
dingen voor groepen op elk gewenst 
moment: www.ijssellinie.nl 
        

Activiteiten
kalender 2015

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

APRIL
30 Samen uit Eten in Teuge Dorpshuis Teuge Algemeen Be-

lang Teuge 12.00 uur

MEI
01 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub.  Sportclub Teuge 
02 Bevrijdingsconcert jeugdorkest Da Capo en zangkoren Voorst en 

Empe Voorst (dorpskerk) Fanfare Korps Voorst 19.30 uur
08 Bevrijdingsfeest en tentoonstelling  m.m.v.Pipes and Drums band 

Posterenk Stichting Behoud Wilper Molen
09 Voorjaarsmarkt Kruidentuin met als thema ‘ambachten’ Twello 

St. De Passerel - De Kruidentuin 09:00-16:00
09 G-Disco voor verstandelijk gehandicapten (www.pampus.org) 

Wilp Stichting Pampus 13:00
09 9.00 - 16.00 uur antiek- en rommelmarkt RESKEVO 14.00 uur veiling 

in en rondom Kerk en Dorpshuis Voorst   
09 Posterenk Live met lokale artiesten m.m.v.Twells Vergiet 
 Posterenk Stichting Behoud Wilper Molen 21,00
09 Voorjaarsmarkt Kruidentuin-roofvogelshow-kramen met ambachte-

lijke producten Kruidentuin Twello St. De Passerel - De Kruiden-
tuin 09:00 - 16:00

10 Posterenkse Zondag activiteiten voor de jeugd en ouder DJ, Twist en 
Polband, Posterenk, Stichting Behoud Wilper Molen, 13,00

14 Bejaardensoos middag Dorpshuis Teuge Algemeen Belang Teuge 
13.30 uur

14 Afterdauwpop 2015 (afterdauwpop.nl) Wilp 
 Stichting Pampus 13:00
16 XXL Schuimparty (www.pampus.org) Wilp 
 Stichting Pampus 21:00
23 D pupillentoernooi SV Terwolde  Terwolde Sportvereniging Terwol-

de 09:00 uur
30 E en F pupillentoernooi SV Terwolde, 09:00 uur
30 Dubbelconcert shantykoren Trossen Los Twello en Zingende Padd,n 

Wapenveld,  Theater KIJK Teuge 19.30 uur

JUNI
05 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge 
11 Bejaardensoos middag Dorpshuis Teuge Algemeen Belang Teuge 

13.30 uur
19 Vrijwilligersavond SV Terwolde Terwolde 20:00 uur



Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Douwe 
Egberts 
aroma rood 
filterkoffie 
of bonen  
2 pakken à 500 gram 
naar keuze

Zuivelhoeve yoghurt,vla of duo vla  
beker 450/ 500 ml

0.891.85
1.39 Sun 

vaatwastabletten  
2 stuks naar keuze 
bijv. vaatwastabletten all in one
van 13.46 voor 6.73
*per product kan de prijs verschillen,
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

1+1 
GRATIS*

25% 
KORTING*

Coop 
authentiek vlees
alle soorten, per pak 
bijv. 300 gram wienerschnitzels
van 3.99 voor 2.99
*per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Alle 
Maaslander 
stukken of 
gesneden kaas  
per stuk 
bijv. pakje 200 gram 
jong gesneden kaas
van 2.99 voor 2.24
*per product kan de prijs verschillen, 
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

25% 
KORTING* 1.89

2.79
Coop 
perssinaasappelen
net 13 stuks

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs   per kilo 3.38

1.69
2.29

500 GRAM

Coca-Cola  
2 flessen à 1500 ml naar keuze

2.89
3.66

2 FLESSEN

7.99
13.30

2 PAKKEN

10.44

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 april t/m zondag 3 mei 2015. Week 18

& ZEKER ZO GOEDCOOP
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Oosterhuuzens Dialectkoor 
presenteerde nieuwe CD 

KLARENBEEK.- Afgelopen vrijdagavond verzorgde het Oosterhuuzens 
Dialectkoor, onder leiding van dirigent Theo Uijttenboogaart, haar tien-
jarige jubileumuitvoering in een volledig uitverkochte grote zaal van 
De Nieuwe Zweep. Het werd een bijzondere avond vol verrassingen. Zo 
werd de nieuwe CD “Mag d’r best wèzen” gepresenteerd, gaf de Vocal 
Groep Siloam een tropisch tintje aan de geslaagde uitvoering, zongen 
Wout Hulshof en Gerrit Oolman ieder een lied solo en werd bekend 
gemaakt dat Klaas Berends die dag door burgemeester John Berends ge-
decoreerd was in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege al zijn inspan-
ningen voor de gemeenschap, waaronder ook voor het koor. 

Opening
Na het openingswoord van Martien 
Kobussen werd een viertal dialect-
liederen gezongen. Het begon met 
‘Mien wensen veur oe’ de Shanty 
‘De olde man en de zee’Wout Huls-
hof had de eer solo te mogen mee-
zingen met het liedje (polka) ‘Hoe 
laat is ut toch’ en op de melodie van 
‘Green green grass of home’ werd 
‘Weer thuus’ ten gehore gebracht. 

Mag d’r best wèzen
Maar het koor had nog veel meer te 
bieden. Onlangs heeft het koor een 

aantal nummers opgenomen voor de 
tweede CD die de titel kreeg “Mag 
d’r best wèzen”. Met de keuze van 
de titel zal u het wellicht eens zijn 
met het koor dat het koor, met zijn 
prestaties in de streektaal, ‘d’r best 
mag wèzen’. Twintig sterk geva-
rieerde nummers staan op de CD. 
Het koor presenteerde deze avond 
een vijftal nummers van het CD,. 
Maar voor dat alles werd eerst de 
eerste CD door Martien Kobussen 
aangeboden aan dirigent Theo Uijt-
tenboogaart. De presentatie begon 
met de titelsong Mag d’r best wèzen, 

Gerrit Oolman had de eer ‘Darp an 
de rivier’ solo mee te zingen, maar 
een beter aansluitingsliedje, als ode 
aan de mooie vrouwen, werd ‘Mooi 
bint alle vrouwen’ gezongen voor 
het optreden van de ‘mooie’ vrou-
wen, ofwel de Vocal Group Siloam 
uit Arnhem. Na afl oop van de avond 
werden de nieuwste CD’s aangebo-
den voor 10,00 euro per stuk.

Vocal Group Siloam
De Vocal Group Siloam gaf voor en 
na de pauze een tropisch tintje aan 
deze uitvoering met een serie lied-
jes uit Indonesië en verschillende 
Engelse liedjes. Samen met het koor 
zong de groep als afsluiting van 
de avond het liedje ‘De beken van 
Gelderland’. Het bleef niet bij één 
keer, want het publiek vroeg om een 
herhaling en een staand applaus na 
afl oop was het welverdiende resul-
taat.  Het jubilerende Oosterhuuzens 
Dialectkoor kan terugzien op een ge-
slaagde jubileumavond. 

Het Oosterhuuzens Dialectkoor en de Vocal Groep Siloam ronden samen de avond af met het 
heerlijke liedje ‘De beken van Gelderland’.

Vijfde wandelvierdaagse  
KLARENBEEK.- Dit jaar organiseert de handbalafdeling van Sportclub Klaren-
beek haar vijfde wandel vierdaagse en wel van dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 juni.
De kosten voor dit evenement bedragen voor de kinderen tot en met twaalf-
jaar 3,50 euro en voor volwassenen 5,00 euro. Opgeven kan via vierdaagse-
klarenbeek@hotmail.com. Groepen graag van te voren op geven. Vrijdag 5 
juni wordt gezamenlijk afgesloten in het multifunctioneel centrum, De Brug.

Actiemarkt 
gereformeerde gemeente
DE VECHT.- Zaterdag 9 mei is er weer een actiemarkt bij de gereformeerde 
gemeente. Er zijn die dag weer diverse mogelijkheden tot het versterken van 
de inwendige mens zoals o.a. koffi e, fris, patat, kibbeling en ijs. Tevens kunt 
u terecht voor uw Moederdag aankopen als woonartikelen, bloemen, siera-
den. Ook zijn er fruit, eieren, noten en wijnen, kaas en nog veel meer. Dit 
jaar is er ook een tweede handsboeken kraam met een diversiteit aan boeken 
zoals theologische boeken, preken-dagboeken, (blad)muziek(boeken) en kin-
derboeken. Voor de jeugd is er een surfsimulator, pannakooi, springkussen 
en voor de liefhebbers een heuse minikraan. Zaterdag 9 mei van 10.00-15.00 
uur, Avervoordseweg 32 .

Oorlogsveteraan te 
gast op vliegveld 
TEUGE.- “My  name is Harry”, dat waren zijn eerste woorden toen hij 
enige jaren geleden voor het eerst in Dronten zijn voeten op Nederland-
se grond zette en zijn gastvrouw begroette. “Wat heb ik aangehaald”, 
vroeg Gerry Put zich af, “ik had geen idee dat hij na zijn zesdaagse 
verblijf twee maanden later weer voor de deur zou staan en wij stapel-
verliefd op elkaar zouden worden.” 

Harry Irons (91) woont in Romford, 
noordelijk van Londen. Hij zou ne-
gen jaar geleden op uitnodiging naar 
Nederland vliegen maar aarzelde, 
zijn dochter gaf hem een duwtje en 
zette door. Vlak na zijn aankomst 
heeft hij het graf van zijn zwager in 
het Jonkerbos bezocht, die op 24ja-
rige leeftijd in de oorlog is omgeko-
men. Inmiddels komt hij circa vier 
keer per jaar naar Nederland. Deze 
route legt de 91jarige zélf af met zijn 
auto. Zijn vriendin Gerry (70) be-
zoekt hem beurtelings in Engeland. 
“Harry vertelt graag over de oorlog”, 
verklapt zijn vriendin, “de vetera-
nen behoorden in Engeland lang tot 
een vergeten groep, maar krijgen nu 
veel publiciteit. Harry is ondertus-
sen in diverse boeken voor zijn held-
haftige daden genoemd en er zijn 
ook fi lmpjes over hem gemaakt. Van 
de Engelse Koningin heeft hij nog in 
2014 één van de hoogste onderschei-
dingen gekregen, het DFC namelijk, 
het Distinguished Flying Cross. Een 
hoge onderscheiding voor daden die 
getuigen van moed en doorzettings-
vermogen tijdens gevechtsvluchten. 
“De meesten waren na vier of vijf 
vluchten al dood”, legt de veteraan 
uit, “als boordschutter van het Royal 
Air Force bombercommando had je 
een hele gevaarlijke plek onder in 
het vliegtuig, meestal een Lancas-
ter.” Bijzonder is, dat hij 60 geregi-
streerde vluchten boven Duitsland, 
Italië en België op zijn naam heeft 

staan, met de nadruk op geregi-
streerd. Want als er geen bom werd 
gedropt, dan ging de vlucht zonder 
luchtfoto weer naar de thuishaven 
én werd er dientengevolge ook geen 
notitie in het logboek vermeld. 
Op  de Koningsdag arriveerde hij sa-
men met vriendin Gerry, met gitarist 
Gerard Beugelsdijk en diens echt-
genote op Vliegveld Teuge voor een 
rondvlucht. De vrije plek in de Ces-
sna, zo vond Gerard, die de vlucht 
voor zijn verjaardag had geboekt, 
mocht de inmiddels beroemde En-
gelsman bezetten. De veteraan voelt 
zich vereerd dat men in Nederland 
de herinnering aan de bevrijders 
levend houdt. Zijn vriendin ver-
klapt: “Een journalist van omroep 
Flevoland is drie dagen in Engeland 
geweest om een fi lm over hem te 
maken die in Flevoland wordt uit-
gezonden. Op deze manier zet hij 
ook Dronten mooi op de kaart!’ Elk 
jaar op 4 mei, tijdens de herden-
kingsdienst in de kerk in Dronten, 
wordt aandacht aan hem en anderen 
geschonken. De dodenherdenking 
in Dronten is bijzonder. Voormalige 
Airgunners uit Groot-Brittannië ko-
men over om de herdenking bij te 
wonen en verlaten de kerk met de 
belofte dat ze nooit vergeten zullen 
worden. Nadat de moedige oorlogs-
veteraan hoorde dat het Voorster 
Nieuws aanwezig zou zijn, heeft hij 
zijn onderscheidingen ook maar in 
de koffer gelegd voor de foto. 

Speciaal voor de foto had de boordschutter Harry Irons (l) zijn onder-
scheidingen opgespeld. 

Het gebeurde op zondag 26 april 

Vannacht slapen we buiten en 
het begint te regenen 
TWELLO/NEPAL.- Het was me de zondag wel. Bijna de hele dag de 
ene rampboodschap na de ander. De grootte van de aardbeving in 
Nepal is nauwelijks te bevatten. Stichting Hatemalo Nepal heeft pro-
jecten in Kathmandu en in dorpen gelegen in de Kathmandu Vallei. 
(Eén project, een  middelbare school in het district Jumla, West-Ne-
pal, is niet getroffen door de aardbeving.) 

Het dorp Touchal bij Nala is 
verwoest 
We bouwden daar samen met 
Prashuram Sigdel een kleine kip-
penboerderij. Om nog geen half 
jaar later getroffen te worden door 
het kippenvirus. We kwamen er 
weer bovenop dankzij een vorste-
lijke gift van een van mijn vrien-
den. En nu dit, weer opnieuw 
beginnen. 

Buchakot
In Buchakot staat de champignon 
kwekerij van Nalindra. Nalindra 
belde op met een brok in zijn keel 
dat ook deze ‘is broken’. 

Panchakhal
In Panchakhal staan de school 

en de heringerichte speelplaats. 
De school heeft ook een fl inke klap 
meegekregen. In dit dorp, prachtig 
gelegen, zou ons laatste grote project 
komen: een boerderij met tien koei-
en en een klein hotel.

Palanchok
We zijn druk bezig met de bouw van 
een nieuw huis voor vierentwintig 
jonge mensen met een ernstige ver-
standelijke beperking. Ze wonen 
tijdelijk in Palanchok. Ook die tij-
delijkheid is verdwenen. Het is nog 
onduidelijk waar de bewoners zijn 
ondergebracht.

Kathmandu 
En het pas gestarte bedrijf van vier 
studenten die begonnen zijn met het 

bouwen van websites is ernstig 
beschadigd. Hier gaat het om de 
inboedel. 
Wij kunnen de dorpen niet op-
bouwen, maar wel zorgen dat de 
werkgelegenheid, hoe gering ook, 
weer op gang komt.

De zestienjarige Saurav uit Jud-
bela, district Rautahat , houdt mij 
bijna de hele zondag van uur tot 
uur op de hoogte. ‘We slapen op 
straat en nou begint het fucking 
te regenen ook nog.’ 

Stichting Hatemalo Nepal 
gaat op zoek naar 16000.00 
euro.  
Voor vragen of ondersteuning 
neem contact op met 
Wiel Palmen. 
palme060@gmail.com; 
(0571)  27 29 11  of  06 27028796;   
www.hatemalo.nl;
Rekening nummer 
NL72RABO0157970922 
t.n.v. stichting Hatemalonepal.
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www.dierenkliniekijsselvallei.nl
      GezelschapdierenPaardenkliniekDeIJsselvallei

Betrouwbare zorg voor uw dierwbare zorg voo uw dier u

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

Behandelingen op afspraak.
Voor spoeddienst 24 uur bereikbaar.

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

Kopermolenweg 11 
7382 BP Klarenbeek

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bv

Lekker barbecuen?
Kijk dan eens op 

www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

Verras je moeder met een  
kadobon van Pijnappel Mode!

Ingepakt samen met een  
mooie shawl erbij! 

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 9.30-17.30 uur

Vrijdag: 9.30-20.00 uur - Zaterdag: 9.00-16.00 uur

Dauwstappen met HIKE
DE VECHT.- De traditionele tent-
feesten bij Sv V en L staan weer op 
het programma. De organisatie is 
druk in de weer met de voorberei-
dingen voor de aankomende fees-
ten. Woensdagavond 13 mei zal de 
vijfde editie van het feest Dauwstap-
pen plaatsvinden. Dauwstappen, de 
avond voor hemelvaartsdag, is het 
startschot van 3 tentfeesten binnen 
een periode van 12 dagen op het 
terrein van de voetbalvereniging in 
De Vecht. Dit jaar zal de band HIKE 
vanaf het podium zorgen voor een 
geweldige feestavond.
Met de Pinksteren zijn er weer de 
jaarlijkse Pinksterfeesten met op 

de zaterdag, 23 mei, om 20.00 uur 
het traditie getrouwe vogelschieten. 
Daarna gaat het feest in de tent los 
met de band Barcode. Na een rusti-
ge zondag in De Vecht zal maandag 
25 mei het familievoetbal plaatsvin-
den. Na deze actieve dag is het na-
dien weer gezellig toeven in en om 
de tent waar DJ Bart van der Linde 
dan zorgt voor de muzikale omlijs-
ting. Deze zal op de voorgaande 
avonden ook de pauzes opvullen 
met zijn muziek. 
Het mooie van deze feesten is dat 
ze toegankelijk zijn voor alle leef-
tijden. Voor meer informatie zie 
www.svvenl.nl 

Rivierjutten met Natuurcontact
WELSUM.- Elke derde woensdag van de maand organiseert Natuurcontact 
in Welsum een Kid Kievit Natuurmiddag voor kinderen van de basisschool. 
Op woensdagmiddag 20 mei gaan ze rivierjutten langs de IJssel. Ook zin 
in een avontuurlijke natuurmiddag aan de IJssel? Geef je dan op via info@
natuurcontact.nl of 06  10807822 van NatuurMevrouw Bertina. Wanneer: 
woensdag 20 mei 2015, van 14.00-16.00 uur. Waar: Natuurcontact, Erveweg 
11 in Welsum. De kosten voor deze middag zijn 5,00 euro per deelnemer 
(incl. drinken), (groot)ouders/begeleiders kunnen naar wens kosteloos blij-
ven en meehelpen. Kijk voor de leukste natuuractiviteiten (ook voor school, 
BSO en je verjaardag) op: www.natuurcontact.nl.

Zaterdag 2 t/m zondag 10 mei 

Meivakantie en Paleis Het Loo 
APELDOORN.- Een combinatie 
van ontdekken, zien en vooral 
doen! Dat kan in de meivakantie, 
van 2 tot en met 10 mei, op Paleis 
Het Loo. Kinderen tussen de 5 en 
11 jaar krijgen de kans een spe-
ciale ‘Paleisreis’ te maken in de 
tuinen, onder begeleiding van een 
museumdocent. Daarnaast zijn er 
nog meer leuke kinderactivitei-
ten. 

Tijdens de rondleiding ’Paleisreis’ 
gaan kinderen op ontdekking door 
de tuin, waarna zij hun eigen paleis-
tuin knutselen in de educatieruimte. 
Deelname aan de ‘Paleisreis’ is gra-
tis, kinderen hebben alleen een gel-
dig entreebewijs nodig. Aanmelden 
kan via paleishetloo.nl/meivakantie. 
Op de dag zelf uitsluitend bij be-
schikbaarheid. 
In de tentoonstelling ‘Sisi, sprookje 
& werkelijkheid’ is er voor kinderen 
een leuke speurtocht langs alle rare, 
maar ware feitjes over Sisi. Daar-
naast kan er in het paleis een span-
nend avontuur worden beleefd met 
‘Willem Nul’, het paleisspook van de 

kinderaudiotour. En zowel binnen 
als buiten kun je meespeuren met de 
koninklijke honden Hector, Cricket 
en Antoinette. Voor ieder kind is er 
in de meivakantie een mooie kleur-
plaat om mee naar huis te nemen. 
Het houten Speelpaleis op het Stal-
lenplein is de plek om te klimmen, 
klauteren en glijden en in het naast-
gelegen gerestylede Grand Café kun-

nen kinderen zich vermaken met de 
inhoud van gereedschapskistjes aan 
de speel- en tekentafel. 
Een bezoek aan het paleisdak is ook 
mogelijk in de meivakantie. Op de 
woensdag, zaterdag én zondag wor-
den er rondleidingen naar het dak 
van het paleis georganiseerd. Voor 
meer informatie: paleishetloo.nl/
meivakantie 
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O, was ik maar in Marrakech’

Dorpsgenoten. Wandelend door de gemeente Voorst ontmoet Wiel Pal-
men personen die volgens hem iets te vertellen hebben. Gerda Jacobs 
maakt de foto. Vandaag een gesprek met Mientje Severin, veelzijdige 
kunstenares. 

‘Naar menig land ben ik gegaan. 
Het onbekende trekt me aan. Elk 
land is wel het reizen waard. 
Je loopt, je rijdt, je vliegt, je 
vaart’uit een van haar gedichten 
‘Naar menig land ben ik gegaan’. 
De teller staat op eenenveertig 
landen, deels samen met haar 
man Toon bezocht. 

‘De menselijke fi guur blijft mijn 
belangrijkste inspiratiebron’. Veel 
van haar schilderijen hebben dan 
ook als onderwerp mensen die zij 
ontmoet heeft op haar reizen of 
die ze vraagt te poseren bij haar 
collectief, portretten en naakten. 
Mientje Severin is naast schilderes 
ook beeldhouwster, schrijfster van 
korte verhaaltjes, dichteres, maak-
ster van kleding. Haar reizen staan 
vastgelegd in reisfotoboeken. Uit al 
die verschillende facetten van haar 
kunstenaarsleven komt steeds haar 
betrokkenheid op de mens naar 
voren. Zoals ze zegt: haar inspira-
tiebron. 

Door het leven getekend
‘Zo lang ik me kan herinneren 
heb ik veel getekend. Thuis en op 
school als kind, daarna als acht-
tienjarige bij Het Palet (portret) op 
een gemeentezoldertje in Zutphen, 
vervolgens bij een tekengroep in 
Doetinchem.’ De kiem voor haar 
creativiteit is te vinden bij haar 
grootvader van moeders kant, en 
haar vader, reclametekenaar. Ze 
vertelt dat ze al aan dienstruil de-
den. In plaats van betalen maakten 
ze iets. In het atelier van Mientje 
hangen nog schilderijen van hun 
hand.
Na enige jaren  lesgeven in het ba-
sisonderwijs vertrok ze voor drie 
jaar naar Burkina Faso (destijds 
Opper Volta), waar ze o.a. les gaf 
in dessin. Terug in Nederland gaf 
ze enige tijd tekenles bij Mens en 

Werk in Twello en was ze lid van 
de Deventer Amateur Kunste-
naars. ‘Maar de menselijke fi guur 
blijft mijn belangrijkste inspira-
tiebron.’ Omdat ze meestal vlot 
werkt en toch graag de voordelen 
van olieverf wil, gebruikt ze naast 
acryl de sneldrogende alkydolie-
verf. ‘Ik werk naar levend model. 
Van mijn reizen neem ik echter 
mijn foto’s als uitgangspunt voor 
portretten in alkydolie. Met mijn 
ogen tast ik de persoon af en pro-
beer ik -misschien iets aangezet- 
de door het leven getekende mens 
te vatten. Daarvan kan ik genieten 
en het is een fi jne hobby naast 
mijn werk als docent Nederlands 
als Tweede Taal.’

Beeldhouwen
Ze zegt dat beeldhouwen ver-
slavend werkt. Wanneer ik haar 
vraag waar een foto in deze krant 
het beste gemaakt kan worden, is 
het antwoord al direct: ‘Buiten, als 
ik bezig ben met beeldhouwen. De 
fotograaf kan eventueel vandaag 
langskomen; ik ga zo beeldhou-
wen. Op maandag en vrijdag ben 
ik vrij, maar tegen de tijd, dat ik 
denk dat het iets wordt, hak ik elk 
vrij moment. Ben ik eenmaal be-
zig, dan kan ik er bijna niet meer 
mee ophouden.’ 

Verhalen en gedichten
Nu zijn kunstenaars over het al-
gemeen scherpe waarnemers van 
wat er in de wereld om hen heen 
gebeurt. Mientje zoekt het in de 
kleine voorvallen van het alle-
daagse leven. ‘We maken zoveel 
grappige dingen mee op school en 
op reis waar ik om moet lachen. 
Deze belevenissen heb ik opge-
tekend in ‘Echt waar’. Het vierde 
boekje komt er aan.’ In de huiska-
mer hangen portretten van men-
sen die zij op haar reizen ontmoet 
heeft. Ergens schrijft ze:’ Ik loop 
als toerist langs bedelaarshanden 
en voel dan de wroeging van ik 
heb zoveel. Geef ik één euro of 
honderd, wat moet ik? En geef ik 
aan hem of aan haar of aan hen?’ 
De mens inspireert haar in al zijn 
facetten, die zij probeert te vangen 
-beter is vast te leggen- in een van 
de kunstvormen, die ze tot haar 
beschikking heeft: schilderen, 
beeldhouwen fotograferen, dich-
ten, kleding maken en verhaaltjes 
schijven. Onrustig bezig op zoek 
naar die ander, op zoek naar rust 
en deze dan niet kunnen vinden, 
zoals ze schrijft in een van haar 
gedichten:’ Zelden ging ik naar 
hetzelfde land. Want ieder land 
is interessant. Eén plekje echter 
stal mijn hart.  Ik raakte er totaal 
verward…O, was ik maar in Mar-
rakech.                                                

Jubileumconcert Gospelkoor The News Singers

Margo Tiemens emotioneel  bloemwerk 
en workshops bestaat 1 jaar

Vroege vogelexcursie 
TONDEN.-  Het voorjaar is bij uitstek de tijd om vogels te horen zingen. 
Dat geldt zowel voor de vogels die in de winter zijn weggeweest als de blij-
vers. In voorjaar en zomer willen zij namelijk zorgen voor een nageslacht 
en daarvoor moeten de mannetjes een partner vinden en een gebied waar 
zij voldoende veiligheid en voedsel kunnen vinden. Door te zingen maken 
de mannetje hun aanwezigheid bekend en hopen zij zo een vrouwtje te lok-
ken en andere soortgenoten duidelijk te maken dat dit gebied bezet is. Het 
zingen van vogels vormt het thema van de natuurexcursie die IVN-Eerbeek 
op zondag 3 mei houdt. Doordat vogels vooral vroeg in de ochtend actief 
zijn met zingen vindt ook deze vroege vogelexcursie om die tijd plaats. Als 
locatie van deze excursie is gekozen voor het Sterrenbos in Tonden. Dit is 
uit voorgaande jaren gebleken een gebied te zijn met een groot aanbod aan 
vogels. Begonnen wordt om 6.30 uur bij buurthuis De Sterre aan de Sterren-
bosweg in Tonden. 

De excursie duurt ongeveer twee uur. Na terugkomst bij De Sterre krijgen 
de deelnemers een kop koffi e of thee met een snee krentenwegge aangebo-
den. Hiervoor wordt een vergoeding van 3,00 euro per persoon gevraagd. 
Aanmelden is niet nodig en ook kinderen zijn welkom. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij de eerste gids: Sandra Omlo, (0313) 41 67  47 of op de website 
www.ivn.nl/eerbeek.

VOORST.-  Op zaterdag 18 april 
heeft gospelkoor The News Singers 
uit Voorst het 40-jarig jubileum ge-
vierd met een prachtig concert met 
medewerking van de Djembé groep 
Multipercussion uit Zutphen. Het 
koor werd muzikaal begeleid door 
een combo, bestaande uit piano, 
drums, basgitaar en dwarsfl uit. Ben 
Tekelenburg was de grote inspi-
rator die 40 jaar geleden het koor 
heeft opgericht. In het begin werd 
er eenstemmig gezongen en dat is 
later uitgebreid naar vierstemmige 
samenzang. Er werden toen voorna-
melijk Nederlandstalige liederen ge-
zongen. Ben was 34 jaar dirigent. Hij 
begeleidde het koor met keyboard 
met ondersteuning van drums en 
gitaar. Na een slopende ziekte heeft 
het koor in 2009 afscheid moeten 
nemen van Ben. Roelf Roelfs heeft 
vanaf 2009 de algehele leiding en 
is met het koor een andere weg in-
geslagen. The News Singers zingt 
nu gospelliederen van deze tijd en 
veel Engelstalig. Voorafgaand aan 
het concert werden er foto’s op een 
scherm gepresenteerd van de afge-
lopen 40 jaar News Singers. In een 
prachtig sfeervol decor en een volle 
zaal van het Dorpshuis werd het 
concert geopend door het koor met 
Bless the Lord van componist Tore 
W. Aas. Solist was Bert Kerseboom.
Na deze daverende opening was het 
woord aan ladyspeaker Ria Pasman. 
Zij gaf een toelichting op de liederen 
van het eerste deel van het concert. 
Vervolgens ging men even terug naar 
de beginjaren en werden er liederen 
uit de periode 1975-2000 ten ge-
hore gebracht. Ruben Tekelenburg, 
die ook het koor op de piano bege-

leidde, gaf samen met Willeke Wil-
deboer, op dwarsfl uit een muzikaal 
intermezzo.

Het koor vervolgde het concert met 
Santo, Father en een Medley van 
het Oslo Gospel Choir. Verdere so-
listen die bij verschillende liederen 
zongen waren Diny Roerdink, Di-
nie Holtslag, Jan Beltman en Gerrit 
Brink, allen leden van het koor. Voor 
de pauze werden de jubilarissen 
Anneke en Hannie Weijenberg naar 
voren gehaald die beiden vanaf het 
begin lid zijn van het koor. Voorzit-
ter Freek Berends bedankte Anneke 
en Hannie voor hun 40-jarig trouwe 
lidmaatschap, hij liet weten dat zij 
maar weinig repetities verstek laten 
gaan. Beiden zijn heel actief en staan 

altijd klaar voor het koor. Ze kregen 
elk een mooie attentie met inscriptie 
en een bos bloemen aangeboden.
Na de pauze kwam er een muzika-
le tropische verrassing en werden 
er met begeleiding van de Djembé 
groep enkele Afrikaanse liederen 
gezongen. Gelijkertijd was er een Po-
werPoint  presentatie te zien met na-
tuurbeelden uit Afrika. Aansluitend 
gaf de Djembé groep Multipercus-
sion een spetterend solo optreden en 
kwamen koor en publiek helemaal 
in Afrikaanse sferen. 
Het concert werd afgesloten door het 
koor met Draw me close, God gave 
me a song, Above all en Glory to God 
almighty. The News Singers kunnen 
terugzien op een heel geslaagd con-
cert.

Veertig jaar The News Singers.

Alweer een jaar geleden dat Margo 
Tiemens het besluit heeft genomen 
om voor zichzelf te beginnen, daar 
heeft ze nog geen minuut spijt van 
gehad. Veel mensen hebben haar 
in dit eerste jaar al het vertrouwen 
gegeven om tijdens zware tijden, 
en de dag van hun leven voor hen 
het bloemwerk te mogen maken. 
Margo is erg dankbaar om dit te mo-
gen doen. Ook de workshops zijn 
en worden een steeds groter succes. 
Er wordt steeds vaker gevraagd om 
cursussen te gaan geven, in het bij-
zonder de cursus boeketten maken, 
want hoe leuk is het als je bloemen 
koopt, en er dan ook zelf iets moois 
van kunt maken!? 

Daarom zal er gestart worden met 
twee cursussen bestaande uit drie 
avonden.

Donderdag groep: 21 mei Gemengd 

boeket, 11 juni Gegroepeerd boeket, 
2 juli Raster boeket.
Dinsdag groep: 26 mei Gemengd 
boeket, 16 juni Gegroepeerd boeket, 
7 juli Raster boeket.

U kunt zich aanmelden via mail of 
telefonisch margotiemens@gmail.
com 06-19286279. Alle workshops 
worden gegeven in de Vecht. Op 
mijn site staan ook eventueel data 
voor workshops. Heeft u meer dan 5 
personen dan plannen we een gezel-
lige avond als besloten groep. Alle 
avonden worden verzorgd met een 
hapje en een drankje, Margo regelt 
alle materialen dus u hoeft niks mee 
te nemen.

Aktie!
Heeft u een groep met meer dan 8 
personen? Dan mag de organisator 
gratis mee doen! (Dit geld alleen als 
u een workshop voor 31 mei boekt)

Volop activiteiten op de hertenboerderij
NIJBROEK.- Het is weer zover. De 
kinderen kunnen weer een spannen-
de en indrukwekkende morgen op 
de hertenboerderij beleven én hun 
boerendiploma (ook voor gevorder-
den) behalen. Samen met de boerin 
kunnen de kinderen de sfeer van het 
boerenleven zelf ervaren. Ze zien, 
voelen en ruiken veel verschillende 
dieren (groot en klein) op de gezel-
lige boerderij. Een belevenis die ze 
niet mogen missen. Ze leren en zien 
veel van dieren en de natuur. De kin-
deren gaan helpen met het verzorgen 
van de dieren. Ondertussen kijken ze 
wie de langste tong heeft, de koeien 
of de kinderen? De herten voeren, de 
varkens en de pony borstelen, eieren 
rapen, konijnen knuffelen, de pauw 
bewonderen en nog meer. En ook 
dit keer is er weer iets nieuws op 
de boerderij: twee lieve schaaplam-
metjes met hun zachte wol. Ook is 
er natuurlijk tijd om even te spelen. 
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar op 
30 april (bij voldoende deelname), 5 

en 7 mei, 7 en 9 juli van 10.00 tot 
12.00 uur. 6 euro per persoon inclu-
sief diploma, drinken, wat lekkers 
en een verrassing. Ook geschikt bij 
regenachtig weer. Één volwassen be-
geleider (ouder/verzorger) verplicht. 
Bij ontvangst krijgt u gratis koffi e/
thee. Opgeven (0571) 291996.

Voor andere mogelijkheden om de 
boerderij te bezoeken, kunt u zich 
verder laten informeren o.a. door de 
website te bezoeken: 

www.hertenboerderij.nl Camping 
De Weerd’s Hertenboerderij, Mid-
dendijk 22 Nijbroek. 
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Voorst Wereldwijd. Deze rubriek is bestemd voor kerken, ver-
enigingen, politieke partijen, particulieren die iets te melden 
hebben dat de grenzen van de gemeente Voorst overstijgt of dat 
betrekking heeft op kerkelijke, religieuze en spirituele zaken. 
Ideeën, suggesties, bijdragen naar info@voorsternieuws.nl of 
palme060@gmail.com  

Vrijheid maak je samen en geef 
je door
Vrijheid
Deze weken staan we er net iets meer bij stil dan gewoonlijk: vrijheid.  
In onze omgeving was het april, voor heel Nederland werd het mei 1945: 
bevrijding van oorlog en bezetting. Op 4 mei gedenken we de slachtof-
fers van geweld. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Zeventig jaar, zo’n 
lange periode zonder oorlog is in Europa eigenlijk ongekend. Moeten 
we al wat gebeurde nu maar eens  laten rusten? Maar er is de bekende 
oproep van Leo Vroman: Kom vanavond met verhalen, hoe de oorlog 
is verdwenen en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen. 
Uit zijn gedicht  ‘Vrede’ waarin hij ook beschreef hoe ‘het vuur van een 
stad, sinds lang herbouwd, voortrolt uit een kamermuur, rondlaait en 
mij wakker houdt.’ De verhalen levend houden en steeds ook weer de 
vrijheid mogen vieren.

Onderlinge afhankelijkheid
“Dat nooit weer” zo  klonk het na de oorlog. Een fundamentele aanzet 
daartoe werd gegeven op 9 mei 1950. De Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal werd in het leven geroepen. Landen die elkaar zo kort 
daarvoor op leven en dood bevochten,  stelden vrijwillig hun mogelijk-
heid tot productie van wapens onder internationaal toezicht! Een stap 
die getuigt van moed en bereidheid om  open te staan voor elkaar. Zo 
werden zij afhankelijk van elkaar; zoals is gebleken, tot ieders  voordeel.

Vredesproject Europa
Gaandeweg heeft de Gemeenschap zich ontwikkeld en uitgebreid met 
economische en sociale aspecten, terwijl het milieu vanzelf al de lands-
grenzen overstijgt.  Niemand zal zeggen dat Europa ‘af ‘ is met de hui-
dige Europese Unie: er mankeert nog genoeg aan. Maar de grondslag 
waarop men in 1950 een eerste stap zette is nog altijd even helder: on-
derlinge afhankelijkheid is een geweldig wapen tegen oorlog. Je hebt 
elkaar simpelweg nodig. We verdienen bijvoorbeeld  een groot deel van 
ons nationale inkomen door onze export. Maar dan moeten er zijn die 
kunnen  importeren. Zoals knikkerende kinderen merken dat het spel 
uit is als een verliezer alle knikkers kwijt is. De winnaar geeft hem er 
wat en ze kunnen allebei weer verder spelen.

Vrijheid geef je door
Ons land is geen geïsoleerd eiland; Europa is niet alleen op de wereld. 
Als je denkt over onze vrijheid, dan dringen vanzelf de oorlogen en de 
chaos wat verderweg in de wereld zich aan je op. Luisteren naar de 
verhalen van hier, van toen, kan helpen ons niet te verschansen in een 
“Fort Europa” maar oor te hebben voor de verhalen van mensen elders, 
van nù. 

Op 4 en 5 mei is het de Nederlandse vlag, op de dag van Europa 9 mei 
ziet u de Europese vlag bij het gemeentehuis.
Van 29 april tot 10 mei is er in de bibliotheek van Twello een Europa 
informatietafel. Op 8 mei een Europakraam op de markt. Welkom!

Namens PAX werkgroep Twello,  
Mieke van Ee   

Water testen tijdens open dag Wildkamp 

Verbouwing De Weerd Tenten 
in volle gang

Open dag Gratis Klikgebit 

VOORST.- Een grote kale vlakte met wijds uitzicht midden tussen de 
bebouwing geeft aan dat er op het terrein van De Weerd Tenten iets 
gebeurt. Bomen en struiken van de erfbeplanting werden gekapt en ver-
wijderd. Alleen een aantal metalen spanten staan nog overeind op het 
2900 m² grote terrein tussen Rijksstraatweg/Tuinstraat en Rozemarijn-
straat.

Familiebedrijf De Weerd, inmiddels 
staat de vierde generatie aan het roer 
van de in 1924 gestarte onderneming, 
heeft een asbestsanering aangegrepen 

om uitgebreid te gaan verbouwen. De 
daken en wanden van de loodsen 
zijn verwijderd en inmiddels is ook 
de ondergrond totaal gesaneerd. De 

spanten krijgen een  nieuw dak en 
de wanden worden opnieuw opge-
bouwd. Bovendien wordt het gehele 
bedrijfsterrein voorzien van bestra-
ting. De laatste verbouwing dateert 
uit 1968 en de loodsen die gebruikt 
werden voor de opslag van  materiaal 
en materieel moesten natuurlijk hele-
maal leeg. 

Al het materiaal is op diverse locaties 
opgeslagen op de grote tentwasinstal-
latie na, die staat ingepakt te wachten 
op zijn nieuwe onderkomen. Begin 
april is de grootscheepse verbouwing 
begonnen en Griete en Johan Willem 
de Weerd hopen dat alles in augus-
tus, net voor hun hoogseizoen, afge-
rond is. Alle zeilen, tafels en banken, 
podiumdelen,  vloeren enzovoort, 
die nu verspreid zijn opgeslagen, 
moeten ‘terugverhuisd’ worden naar 
hun plaats in de vernieuwde bedrijfs-
hallen. 

Villa Kerkzicht (1840), het woonhuis 
van mevrouw De Weerd sr. dat ook 
onderdak biedt aan het kantoor en 
het naastgelegen koetshuis blijven 
onveranderd. 

De gemeente Voorst heeft de ver-
bouwing aangegrepen om naast het 
bedrijfsterrein van De Weerd een 
wateropvang te creëren mede voor 
de toekomstige herinrichting van de 
Rijksstraatweg tot ‘ Dorpsstraat’.

Stalen spanten is alles wat nog overeind staat op het bedrijfsterrein van 
De Weerd Tenten. De tentwasinstallatie (wit) staat ingepakt.

TERWOLDE.- Vrijdag 1 mei is bij 
technische groothandel Wildkamp 
in Terwolde een open dag met diver-
se productpresentaties, leveranciers 
en spectaculaire kortingen. 

Eén van de mogelijkheden is het la-
ten testen van water op de aanwezig-
heid van kalk. Zacht water voorkomt 
schadelijke kalkaanslag in en op sa-
nitair, verlengt de levensduur, geeft 

schoner sanitair dat minder frequent 
en intensief gereinigd hoeft te wor-
den. Verhittingselementen in was-, 
vaatwas- en overige (huishoudelij-
ke) apparatuur zijn niet meer onder-
hevig aan extreme slijtage en hebben 
een effi ciënte werking, waardoor op 
energiekosten wordt bespaard. 

Tijdens de open dag in Terwolde 
kunt u zich laten adviseren, en 

neemt u zelf een fl esje water van 
huis mee dan wordt direct uw water 
getest. Vanaf 12.00 uur zijn er diver-
se leveranciers aanwezig die alles 
vertellen over het uitgebreide as-
sortiment van Wildkamp, ontvangt 
elke klant 10% extra kassakorting 
en vanaf 16.00 uur staat er een hapje 
& drankje klaar voor elke bezoeker. 
Wildkamp Terwolde, Deventerweg 
5,  Terwolde.

TWELLO.- Gratis Klikgebit houdt 
zaterdag 2 mei van 11.00 – 15.00 uur 
bij Het Praktijkhuis, Praktijk voor 
tandheelkunde, Jachthuisplein 1 in 
Twello, een Open Dag over het Gra-
tis Klikgebit; een echt gratis prothe-
se op implantaten. De Open Dag is 
toegankelijk voor iedereen, ook voor 
niet-patiënten van Het Praktijkhuis, 
die problemen ondervindt van zijn 
of haar gewone volledige kunstgebit. 
Naar schatting zijn dat in ons land 
ruim een miljoen mensen.  

Oorzaak is meestal het slinken van 
de kaak bij het ouder worden, waar-
door de prothese losser gaat zitten 
en het eten van hard voedsel, zoals 
een appel of hard broodje vaak niet 
meer mogelijk is.  Een nieuwe, ge-
wone prothese is niet de oplossing, 
omdat de geslonken kaak hiervoor 
vaak onvoldoende ondersteuning 
biedt. Veel beter is dan een klikge-
bit, een prothese op implantaten. 
Deze zit vast in de mond, maar is 
toch gemakkelijk zelf in- en uit te 
nemen. Tijdens de Open Dag wordt 
u volledig voorgelicht over de voor-
delen van het klikgebit en bekijkt 
tandarts-implantoloog drs. Rutger 
Baerends, onder meer aan de hand 
van een röntgenfoto, of het plaat-
sen van een klikgebit bij u mogelijk 
is. Is dat het geval, dan verzorgt de 
tandarts voor u de aanvraag voor 
vergoeding daarvan bij uw zorgver-
zekering. Dan heeft daar alvast geen 
omkijken meer naar.

Echt gratis
De kosten van een klikgebit bedra-
gen gemiddeld al gauw 4.000.00 

euro. In de meeste gevallen wordt 
het klikgebit volledig door de zorg-
verzekering vergoed, met uitzonde-
ring van de eigen bijdrage (maxi-
maal € 250,00) die de verzekering 
bij de patiënt in rekening brengt. 
Wie tijdens de Open Dag een af-
spraak maakt voor het laten plaatsen 

van een klikgebit, profi teert u van 
het aanbod van de implantaatleve-
rancier om u het bedrag, ter hoogte 
van uw eigen bijdrage, cadeau doen. 
Daarmee is het klikgebit echt vol-
ledig gratis. Voor meer informatie: 
www.gratis-klikgebit.nl

Tandarts-implantoloog drs. Rutger Baerends.

Waarschuwing
REGIO.- Als u een dergelijke 
(feek-) factuur ontvangt via uw 
mail of per post, ga daar niet op 
in! Ook Radar heeft hier al aan-
dacht aan besteed! 

Behandeld door : TransIP Do-
mein Registratie Direct tel. nr. 
: 088 - 452 71 31 Openstaan-
de vordering, BELANGRIJK!

Geachte mevrouw/heer.
In de bijgevoegde factuur verwij-
zen wij u naar de eerder ontvan-
gen herinnering(en). Wij stellen 
u hierbij de gelegenheid om het 
verschuldigde bedrag van €93,50 
met rente binnen 14 dagen te vol-
doen op ons IBAN-rekeningnum-
mer NL50ABNA0471467210 t.n.v. 

St. Derdengeleden Intrum Justi-
tia Nederland B.V. onder vermel-
ding van het referentienummer.

Blijft betaling uit, dan zijn wij ge-
noodzaakt cliënt te adviseren om 
over te gaan tot het opstarten van 
een gerechtelijke procedure. De kos-
ten die hieruit voortvloeien zullen 
geheel voor uw rekening komen.
Voor directe betaling en meer in-
formatie over deze vordering gaat u 
naar onze website www.intrum.nl
U kunt hiervoor de gegevens ge-
bruiken die op de factuur staan 
vermeld. U kunt hier ook te-
recht voor overige vragen.

Hoogachtend,
Intrum Justitia

Rondrit voor oldtimers
VOORST.-  De echte bruine kroeg (café Radstaake) organiseert op zon-
dag 3 mei een rondrit voor oldtimer bromfi etsen. De rit wordt uitgezet 
met bordjes en kan op eigen gelegenheid en in eigen tempo worden 
verreden. 

Alle merken bromfi etsen zijn natuurlijk welkom! De route is ongeveer 
50 kilometer lang, u bent welkom vanaf 10.00 uur in Stationskoffi ehuis 
Radstaake, Rijksstraatweg 190.

U kunt vanaf 11.00 uur vertrekken.
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Zeeverkenners getest

Een van de oefeningen.

Geraniumverkoop EHBO
VOORST.-  Op  vrijdag 8 mei komen de mensen van EHBO Voorst vanaf 
13.00 uur weer met geraniums bij u aan de deur. Net als voorgaande jaren 
kunt u kiezen uit hanggeraniums en staande geraniums in verschillende 
mooie kleuren. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: u heeft al vier mooie ge-
raniums voor 5 euro. Mocht u van te voren geraniums willen bestellen, dan 
kan dat op 06-21621322. Bestellingen kunt u vanaf vrijdagmiddag  8 mei na 
13.00 uur afhalen op Hooistraat 3 in Voorst.  De mensen van de EHBO hopen 
u te ontmoeten bij de “bloemenkar”, op vrijdag 8 mei, net voor Moederdag.

Autobedrijf Weijers vertrekpunt 
voor Ladies MX-5 Day
TEUGE.- Veel enthousiaste deel-
neemsters hadden zich aangemeld 
voor de Ladies MX-5 Day. In de 
ochtenduren, toen nog lichte regen, 
druppelden alle Mazda’s binnen die 
uit alle hemelsrichtingen van Neder-
land kwamen. De parkeerruimte van 
Garage Weijers puilde uit en tot aan 
de weg stonden drie generaties Maz-
da’s geparkeerd, auto’s bekend door 
hun unieke carrosserielijnen en hun 
prachtig exterieur en interieur. Na 
ruim 26 jaar als Mazda dealer werk-
zaam te zijn geweest is Autobedrijf 
Weijers als allround universeel auto-
bedrijf verder gegaan. 

Oudere modellen of nieuwere, de 
ene wagen nog mooier dan de an-
dere, stonden strak in het gelid 
geparkeerd, wachtend tot de tour 
zou beginnen. “De Mazda is de 
meest verkochte cabrio”, merkt Jan 
van Norden op. Zijn partner Joke 
Schoenaker had de organisatie in 
handen. Jan is al 50 jaar bevriend 
met Dick Weijers ( 80) de oprichter 
van het bedrijf, zelf ook nog steeds 
actief lid van de MX-5 club. 
In 1989 kwam het MX-5 type op de 
markt. Inmiddels zijn er drie gene-
raties en de vierde is al in de RAI 
geïntroduceerd, maar wordt nog 
niet geleverd. Opvallend zijn de 
kleuren. Metallic silver en zwart 
zijn het meest vertegenwoordigd. 
Aanvankelijk reed vrijwel iedereen 
in een rode Mazda, zo legt Jan uit, 
want toentertijd waren er rood en 
twee andere, weinig aantrekkelijke 

kleuren. Op de Ladies Day rijden 
uitsluitend dames, een vrouwelijke 
bestuurder dus en dito bijrijder. 

De route is 100 km lang en uitgezet 
door een afwisselend landschap met 
kleinere wegen (en veel drempels) 
en veel bezienswaardigheden zoals 
de Steenovens van de voormalige 
Steenfabriek Fortmond, Museum 
Kasteel Het Nijenhuis met een beel-
dentuin, die een boeiende doorsnee 
biedt van de moderne beeldhouw-
kunst uit de 20ste en 21ste eeuw. 
Verder Het Engelse Werk in Zwolle 

met een park in Engelse landschaps-
stijl, die werd aangelegd rond 1830. 
Het Hanzestadje Hattem aan de IJs-
sel met drie musea, namelijk het 
Anton Pieck Museum, het Voerman 
Museum en het Bakkerij Museum 
en vele monumentale gebouwen. 
Als voorlaatste punt de Schaapskooi 
van Heerde temidden van een prach-
tig wandelgebied, waar sinds 1956 
weer een kudde schapen graast, ide-
ale heidebeheerders. Eindpunt was 
op deze dag Brasserie The Hangar in 
Teuge, waar de dag met een High Tea 
werd afgesloten. 

Op woensdagmiddag de 
Duursche Waarden in

OLST.-  Ga op woensdag 6 mei op 
pad met de IJsselnatuurgids van 
Staatsbosbeheer en wandel mee naar 
de vogelobservatiehut in de Duur-
sche Waarden. Kom meer te weten 
over het gebied en de voorkomende 
planten en dieren. Bezoek na af-
loop het Infocentrum IJssel Den Nul 
om te genieten van de koffi e en het 
uitzicht in het horecagedeelte ‘Op 
Duur’. De twee uur durende wande-
ling begint om 14.00 uur bij de balie 
van het infocentrum IJssel Den Nul 
(Rijksstraatweg 109, Olst) en eindigt 
daar ook weer om 16.00 uur. Het be-
looft een leuke en leerzame middag 
te worden voor jong en oud. Aan-
melden voor deze wandeling is niet 

nodig. De kosten zijn 5,00 euro voor 
volwassenen en 2,50 euro voor kin-
deren tot en met 12 jaar. Voor meer 
informatie over de wandeling kunt 
u contact opnemen met het Buiten-
centrum Sallandse Heuvelrug. Tel: 
(0548) 61 27  11. Tip: Trek water-
dichte schoenen of laarzen aan en 
neem een verrekijker mee. Bijna elke 
maand organiseert Staatsbosbeheer 
een wandeling onder leiding van 
een Staatsbosbeheer IJsselnatuur-
gids. Kijk op www.staatsbosbeheer.
nl voor activiteiten in uw regio. 

Kijk voor alle activiteiten van het in-
focentrum IJssel Den Nul op www.
infocentrumijssel.nl. 

TWELLO.- Ze hebben een geweldig 
kampweekend gehad. Maar ze had-
den een heel belangrijk doel! Alle 
jongens en meisjes die bij de zeever-
kenners van ‘De Vundelaar’ zitten 
werden getest of ze geschikt zijn om 
het water op te gaan. Alle kids heb-
ben wel een zwemdiploma maar wat 
moet je doen als de boot kantelt en 
je onder het zeil terecht komt? Wat 
moet je doen als je vriendje of vrien-
dinnetje bewusteloos in het water 
ligt? Hoe kan je in het water van een 
regenjas of laarzen een ‘reddings-
vest’ maken?

In samenwerking met Lugo Schoon-
man (zwembad de Schaeck) hadden 
ze een programma gemaakt, Zodat 
alle onderdelen goed geoefend wer-
den. Dit was echt een zware test voor 
de waterratten. Aan het eind van de 
dag moest iedereen alles onder con-
trole hebben, zodat het nieuwe vaar-
seizoen weer veilig kan starten. Na 
de oefeningen stond een Zeskamp 

op het programma. Die bestond uit 
een slackline (dit zijn 2 kabels die 
van de ene boom naar de andere 
boom lopen), een kruisboogbaan, 
het spinnenweb-teamspel, zo snel 
mogelijk vuur maken met vonkjes. 
De avond werd afgesloten met een 
kampvuur. De volgende dag hadden 
ze een stormbaan op Bussloo. Iedere 
groep maakte één onderdeel van het 
spel waarna het spel in z’n totaliteit 
gespeeld werd. Dit was bedacht door 
twee stagiaires Raoul en Frans. Ze 
hebben ervoor gekozen om in hun 
maatschappelijke stage kennis op 
doen bij de zeeverkenners. Al deze 
elementen zijn ter voorbereiding op 
het zomerkamp in Heeg. Daar gaan 
de zeeverkenners 10 dagen op zo-
merkamp. Ze hebben daar als thema 
‘Expeditie Heeg’. 
Als jij denkt  dat jij deze oefeningen 
aankunt en het leuk vindt om weke-
lijks op het water te zitten, kijk op 
de facebooksite ‘zeeverkenners mid-
daggroep’.

Herdenking en viering 70 jaar bevrijding 
Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen
OOSTERHUIZEN.- Respectvol werd 
de herdenking herdacht en vreug-
devol de 70-jarige bevrijding van 
Lieren, Oosterhuizen en Beekbergen 
gevierd. Het begon op donderdag 16 
april met de herdenking bij het mo-
nument in Oosterhuizen. De leerlin-
gen van basisschool Oosterhuizen 
hadden de eer bloemen te leggen bij 
het monument.  Vrijdagochtend 17 
april werd de herdenking van de be-
vrijding Beekbergen, Lieren en Oos-
terhuizen, samen met de basisschool 
Prinses Juliana Lieren, The 48th 
Highlanders of Holland en spreker 
de heer Kroon (stichting evacuatie 
44-45) herdacht. Hij bood ter ere van 
70 jaar bevrijding de school, ook in 
Beekbergen en Oosterhuizen, een 
boek met lespakket aan. Van het 
bevrijdingscomité kregen alle leer-
lingen van de drie basisscholen een 
shulty balpen met opschrift en zakje 
met fruit. Door de Old Army Cars 
legervoertuigen werden de kinderen 
teruggebracht naar school. ’s Avonds 
vond de plechtigheid met The 48th 
Highlanders of Holland Pipes and 
Drums, de Old Army Cars oude le-
gervoertuigen plaats. Spreker hier-
bij was jonkheer dr Beelaerts van 
Blokland, oud burgemeester van de 
gemeente Apeldoorn.
Zaterdag 18 april 2015 werd 70 jaar 
vrijheid groots gevierd met muziek 
en zang en heel veel oude leger-
voertuigen. ’s Morgens om 10.00 
uur kwamen The 48thHighlanders 
of Holland Pipes and Drums aange-
marcheerd en werd iedereen wel-
kom geheten door Jan Muller, voor-
zitter bevrijdingscomité, hij was blij 
met de grote opkomst mensen die 
aanwezig waren op deze stralend 
zonnige dag. Speciaal welkom was 
er voor de veteranen uit Bronbeek 
in Arnhem en de veteranen van de 
club Wapenbroeders Apeldoorn. 
Mr Fred de Graaf, oud burgemees-
ter van Apeldoorn, zei in zijn ope-
ningswoord dat het heel belangrijk 
is, dat er ieder jaar herdacht wordt, 
want vrijheid is nog steeds niet van-
zelfsprekend, maar dat vrijheid ook 

gevierd mag worden zoals we nu 
gaan doen hier vandaag op Bevrij-
dingsdag. Om 11.00 uur vertrok de 
stoet oude legervoertuigen voor een 
rondrit door de drie dorpen, De Ve-
teranen en een groot aantal anderen 
en heel veel kinderen maakten ge-
bruik van de mogelijkheid om mee 
te rijden in deze prachtige rit langs 
de monumenten in Oosterhuizen, 
Lieren en Beekbergen. Bij de drie 
monumenten werd het defi lé afge-
nomen door de heer Fred de Graaf, 
de heer Jan Muller, de heer Wim 
Kroon (stichting evacuatie 44-45), 
mevrouw Annie de Groot (dorps-
raad Oosterhuizen) en de heer Pieter 
de Mos (dorpsraad Beekbergen - Lie-
ren).
Bij de monumenten werd tijdens 
het afnemen van het defi lé door de 
48th Highlanders of Holland Pipes 
and Drums de muzikale omlijsting 
verzorgd. Belangstellenden bij de 
monumenten genoten van het langs 
rijden van de Old Army Cars en de 
meerijders genoten van de rondrit. 
Een extra vermelding mag best ge-
maakt worden voor de bewoners van 
het Zonnehuis. Zij hebben de frisse 
wind getrotseerd en hebben lang 

moeten wachten op het moment dat 
de Old Army Cars langsreden. Een 
extra optreden van de 48th Highlan-
ders (speciaal bij- en voor- hen) was 
zeer terecht.

Het was gezellig druk bij De Boer-
derij, de boerenkool met worst was 
voortreffelijk, ook de prachtige ex-
positie foto’s en fi lms werd door ve-
len bekeken, hiervan kon men in de 
verzorgingshuizen het Zonnehuis 
en de Vier dorpen ook van meege-
nieten. Er waren gezellige optredens 
van het vrouwenkoor de Regenboog 
uit Oosterhuizen, Accordeonver. 
Accona Beekbergen, muziekver. 
Prinses Juliana Beekbergen, City of 
Apeldoorn Pipes and Drums en Het 
Oosterhuuzens Dialectkoor. Het was 
een fantastische en gezellige viering 
van Bevrijdingsdag ter eren van 70 
jaar bevrijding. De bijeenkomst bij 
de Boerderij werd afgesloten door 
Jan Muller die iedereen bedankte, 
die zijn, haar of hun medewerking 
fi nancieel, persoonlijk, zakelijk, 
of welke vorm ook, deze dag heeft 
doen helpen slagen. Na het strijken 
van de Canadese - en Nederlandse 
vlag werd de dag afgesloten.

De auto’s wachten op hun dames om te kunnen vertrekken. 

Herdenking en viering 70 jaar bevrijding
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De Stamroos is binnenkort 
weer open
TERWOLDE.- Vanaf 3 mei is Theehuis en Rozentuin ‘De Stamroos’ weer 
geopend voor een nieuw rozenseizoen. De tuin is weer klaar om de rozen te 
laten bloeien. Er staan verschillende zitjes zodat u nu al vast kunt genieten 
van de voorjaarstuin. Met iets minder weer is het heerlijk vertoeven onder de 
veranda, omsloten door een glaswand, genietend van een kop koffi e of thee 
met iets lekkers. Ons Engels porselein assortiment is weer uitgebreid met 
leuke nieuwe cadeaus, waaronder mooie mokken. U kunt reserveren voor 
een high tea, afternoon tea, lunch tea of een theekransje. Op dagen dat we 
gesloten zijn voor zes personen of meer. De openingstijden zijn:1 Mei tot 15 
september op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zondag van 
10.30 tot 18.00 uur. Verdere informatie: www.theehuisdestamroos.nl. Thee-
huis en Rozentuin ‘De Stamroos’ Molenweg 2, Terwolde (0571) 29 20  66.

Oud ijzeractie  

Kraamkamers in de Duursche Waarden

OLST.-  Lente! Er is volop jong leven 
in het natuurgebied de Duursche 
Waarden: een prachtig gebied waar 
veel dieren dankbaar gebruik maken 
als “ kraamkamer ”. Welke dieren 
er voorkomen en wat dat te maken 
heeft met het gevoerde beheer door 
Staatsbosbeheer komt u tijdens het 

wandelen allemaal te weten. Uw 
Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids 
vertelt u er alles over tijdens deze 
belevenistocht. 

Deze drie uur durende ruige tocht 
start op zondag 10 mei om 09.30 
uur bij de balie van het Infocentrum 

IJssel Den Nul (Rijksstraatweg 109, 
Olst) en duurt tot ongeveer 12. 30 
uur. Na afl oop van de wandeling 
kunt u een bezoek brengen aan het 
infocentrum Den Nul. Geniet op 
het terras van het uitzicht over het 
water, neem een kijkje in de exposi-
tieruimte, of laat de kinderen spelen 
in de buitenspeelplaats. Kosten 5,00 
euro voor volwassenen en 2,50 euro 
voor kinderen tot en met 12 jaar. 

Aanmelden kan bij buitencentrum-
sallandseheuvelrug@staatsbosbe-
heer.nl. Tel: (0548) 61 27 11. Spon-
taan meewandelen kan ook. 

Tip: Het wandelpad kan modderig 
zijn. Waterdichte schoenen of laar-
zen zijn dan een echte aanrader en 
neem vooral een verrekijker mee. 
Bijna elke maand organiseert Staats-
bosbeheer een wandeling onder lei-
ding van een Staatsbosbeheer IJssel-
natuurgids. 

Kijk op www.staatsbosbeheer.nl 
voor activiteiten in uw regio. Kijk 
voor alle activiteiten van het Info-
centrum IJssel Den Nul op www.
infocentrumijssel.nl. 

HALL.- Het is inmiddels een tradi-
tie van meer dan tien jaar, voetbal-
vereniging SHE haalt jaarlijks in 
het voorjaar het oud-ijzer op in de 
regio. De oud-ijzeractie is een wel-
kome aanvulling op de inkomsten 
van SHE en het opgehaalde geld 
komt veelal ten goede aan de jeugd-
afdeling . Daarom wordt er ook dit 
voorjaar weer een oud-ijzeractie 
gehouden door SHE. Op zaterdag 2 
mei kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur 
uw oud-ijzer weer komen brengen 
op de parkeerplaats aan de Dorps-
straat in Hall of op de parkeerplaats 
van De Korenmolen in Eerbeek in de 
daar gereed staande aanhangwagen. 
Alle metalen zijn van harte welkom, 
ook oude accu’s, echter koelkasten 
en diepvriezers mogen we niet in-
nemen. Ook is het mogelijk dat het 

oud-ijzer bij u wordt opgehaald. 
U kunt hiervoor contact opnemen 
met Frank Minkhorst 06-1969283 of 
Alfred Gemmink 06-45762633, bij 
voorkeur tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Ze komen het oud-ijzer in de regio 
ophalen, dus ook als u niet in Eer-
beek of Hall woont, komen zij graag 
bij u langs! Ook kunt u zich aanmel-
den via email: oudijzeractie@live.nl 
Het is overigens gebleken dat door 
het grote succes van de actie ande-
ren op dezelfde dag langs rijden en 
het gereed staande oud-ijzer onge-
vraagd meenemen. Indien mogelijk 
verzoekt SHE u om het oud-ijzer op 
uw eigen terrein, niet in het zicht 
neer te leggen. 

De oud-ijzerophalers van SHE ko-
men altijd eerst netjes aan de deur.

HarVo-sport voor ex-hartpatiënten 
REGIO.-  Al vijfentwintig jaar be-
staat de club HarVo en voorziet in 
een grote behoefte in de wijde omge-
ving van Loenen. Ex-hartpatiënten 
wilden in 1990 op verantwoorde 
wijze sport en spel beoefenen. Enke-
le personen bundelden hun krach-
ten en HarVo(Hart Vooruit) kon toen 
van start gaan. Aanvankelijk was het 
een klein clubje maar nu zijn er al 
34 personen die wekelijks in Loenen 
en omgeving actief zijn. Met gekwa-
lifi ceerde  sportleiders lichamelijke 
opvoeding blijft de conditie van de 
leden op peil of wordt nog wat op-
gevijzeld.

Onlangs heeft de groep met een 
feestavond haar zilveren bestaan 
gevierd in het Pater Dekkerhuis. 
Het bestuur bestaande uit Bennie 
te Kamp (voorzitter) Frans Haagen 
(penningmeester) Teun Honders (se-
cretaris) Riek Kersten en Joke Eskes  
lid, kregen lof toegezwaaid voor de 
wijze waarop de groep wordt geleid.
HarVo heeft na wat omzwervingen 
in zalen in Eerbeek nu in de sport-
zaal op De Kempe in Loenen een 

prima thuisbasis gevonden. De zaal 
is precies wat de club zocht. Niet te 
groot en centraal gelegen, want de 
leden komen uit de verre regio. Ie-
dere maandagavond komen de spor-
ters om 19.00 uur bijeen. Eerst wat 
losmaakoefeningen of spel, daarna 
volleybal. In de zomer zijn er wat 
meer spelmogelijkheden. De groep 
gaat dan graag naar buiten voor jeu 
de boule, klootschieten of fi etsen. 
Teun Honders (secretaris) gaat ie-
dere week ook mee met de wan-
deltocht die de groep maakt door 
deze omgeving. Honders: “Loenen 
is uitstekend geschikt om wandelin-
gen te maken. Veel bossen en mooie 
natuur. We lopen meestal ruim een 
uur en gaan als afsluiting ergens een 
kopje koffi e drinken. Altijd erg ge-
zellig. De sfeer is prima binnen onze 
club.” 

Het bestuur wil niks aan het toeval 
overlaten. Er gaat daarom bij iedere 
wandeling een AED-apparaat mee. 
Honders: “Van onze leden zijn er 
vijftien gecertifi ceerd voor reanima-
tie en AED-gebruik.” Riek Kersten is 

ook al jarenlang lid van HarVo. Zij 
zegt er over: “Bewegen vermindert 
de kans op hart- en vaatproblemen 
en verbetert de conditie ook als je 
een  hart- of vaataandoening hebt. 
Zoveel mogelijk sport en bewegen 
geeft ook meer zelfvertrouwen en 
het kan ook nog leuk zijn. Wij heb-
ben een leuke club die veel aandacht 
besteed aan de leden die ziek zijn. Er 
is veel sociaal contact.” HarVo kan 
nog meer leden gebruiken. Er zijn 
al twee groepen maar men wil dit 
graag uitbreiden. 

Wie lid wil worden moet wel een be-
lastingsproef ondergaan en toestem-
ming hebben van de cardioloog. 
Volgens Honders is het zeker geen 
ouderengroep  De leeftijd van de 
mannen en vrouwen varieert tussen 
55 en 89 jaar. 

Wie interesse heeft kan op maandag-
avond komen kijken naar de sport- 
en spelavond in gymzaal De Kempe 
die om 19.00 uur begint. Info kan 
ook via harvo-eerbeek.nl of Teun 
Honders 0313-619566.

Penny en Voltige workshops Klarenbeek
KLARENBEEK.- Op maandagmid-
dag 11 mei organiseren de dorps-
contactpersonen in samenwerking 
met Kinderopvang Klarenbeek een 
tweetal vakantieworkshops in sa-
menwerking met Manege Voorst. 
Voor de jongere kinderen is er een 
Penny workshop. Vanaf 13.30 uur 
kunnen kinderen tussen de vier en 
acht jaar dan 1,5 uur lang pony’s rij-
den, knuffelen en verzorgen. Voor 
de wat oudere jeugd, tussen acht- en 
veertienjaar, is er op hetzelfde mo-
ment een speciale Voltige workshop. 

Bij Voltige doe je kunstjes en oefe-
ningen op een (bewegend) paard. De 
workshop wordt professioneel bege-
leid door medewerkers van en vindt 
plaats in Manege Voorst. De kosten 
bedragen 7,50 euro per persoon. Ma-
nege Voorst ligt aan de Zutphense-
weg 3a. 

Op 7 mei staat er ook nog workshop 
kanovaren op het programma voor 
kinderen van acht- tot en met zes-
tienjaar. 
Wil je meedoen met  een van deze 
workshops, ga dan naar de website 
van de kinderopvang: www.kinder-
opvangklarenbeek.nl en meld je aan. 
Dat kan tot en met woensdag 6 mei.  

Volg voor meer informatie de face-
bookpagina Dorpscontactpersoon 

Klarenbeek of kijk op de website van 
Kinderopvang Klarenbeek.

Waterschap Vallei en 
Veluwe tekent convenant 
met de belastingdienst
REGIO.- De Belastingdienst oefent 
voortaan ‘horizontaal toezicht’ uit 
op de fi scale bedrijfsvoering van 
waterschap Vallei en Veluwe. Dat 
hebben beide organisaties met el-
kaar afgesproken. Met Horizontaal 
Toezicht wil de Belastingdienst de 
samenwerking veel meer centraal 
zetten. Dat betekent afstemming 
vooraf waar nodig, in plaats van 
controles achteraf. Het waterschap 
ziet het convenant als een verdere 
professionalisering van de (fi scale) 
bedrijfsvoering. 

De overeenkomst werd deze week 
ondertekend door de heer drs. W. 
de Bruijn van de Belastingdienst en 
heemraad Victor Doorn van het wa-
terschap. In het convenant staat on-
der meer dat de partijen elkaar actief 
op de hoogte houden van ontwikke-
lingen en van hun visies en dat ze 
elkaar bij twijfel over belastingzaken 

meteen zullen raadplegen.  

Sinds enkele jaren wil de Belasting-
dienst ‘gelijkwaardiger optrekken’ 
met organisaties die hebben laten 
zien dat zij hun verantwoordelijk-
heden en verplichtingen op belas-
tinggebied zelf willen en kunnen 
beheersen. “Bij horizontaal toezicht 
stemt de belastingdienst de vorm en 
de intensiteit van ons toezicht af op 
de voorinformatie die we hebben 
over het fi scaal ‘in control’ zijn van 
de organisatie.” Victor Doorn zei dat 
daarbij drie kernbegrippen van groot 
en wederzijds belang zijn: vertrou-
wen, begrip en transparantie. “Wij 
ontvangen als waterschap veel be-
lastinggeld van de inwoners en be-
drijven en vinden het zelf ook zeer 
belangrijk om er op een zorgvuldige 
manier verantwoording over af te 
leggen.”, aldus heemraad 

Links heemraad Victor Doorn, rechts drs. W. de Bruijn van 
de Belastingdienst. Foto: Robin Rehorst.
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Skeelerwedstrijd voor pupillen en 
junioren in Deventer
 

Fietstocht Melkleen en Spekhoek 
 

Nieuwe expositie in het dorpshuis

DEVENTER.- Op zaterdagochtend 
16 mei vindt op de skeeler/wieler-
baan op sportpark Keizerslanden 
(Deventer) een skeelerwedstrijd 
plaats voor pupillen en junioren. De  
wedstrijd wordt mede georganiseerd 
door de Deventer IJsclub en maakt 
onderdeel uit van de Stouwdam 
Competitie. Iedereen die geboren is 
in 1998 of later kan meedoen aan de 
wedstrijd, ook als je geen licentie 
hebt. Het is namelijk mogelijk om op 
een daglicentie te rijden. Deze dien 
je een halfuur voor aanvang van de 
wedstrijd, die om 9.30 uur begint, te 
kopen en kost 5 euro. Je kunt je ook 
online inschrijven via www.schaat-
sen.nl.
 
De Stouwdam Competitie is een se-
rie wedstrijden voor zowel jongens 
als meisjes uit het oosten van het 
land die plaatsvindt onder auspi-
ciën van de KNSB. Gedurende de 
zomer zijn er negen wedstrijden op 
verschillende plaatsen in Gelder-
land en Overijssel. Zowel wedstrijd-
rijders als recreanten kunnen aan 
de wedstrijden meedoen. Je hoeft 
bovendien niet alle wedstrijden 
uit de cup te skeeleren, het is ook 
mogelijk om je alleen voor de wed-
strijd in Deventer in te  schrijven. 
Op 11 juli volgt nog een wedstrijd 
in Apeldoorn. Deelnemers rijden 
verschillende afstanden. De kortste 
afstand is een individuele tijdrit 
over een afstand van 100 meter voor 
de jongste deelnemers en 300 meter 
voor de oudste deelnemers. De lang-
ste afstand is een pelotonswedstijd 
met een lengte tussen de 330 meter 
(jongste jeugd) en 5000 meter (oud-
ste jeugd).
 
Ferenc Nijland (13) doet dit jaar voor 
het derde jaar mee aan de Stouw-

dam Competitie. Hij zegt: “Door het 
schaatsen ben ik ook gaan skeeleren. 
Omdat het niet leuk is om de hele 
zomer alleen maar te trainen voor 
de wedstrijden die je in de winter 
schaatst, rijd ik nu ook in de zomer 
wedstrijden. Het is gewoon heel 
leuk om te doen. Heel anders ook 
dan schaatsen. Je rijdt met z’n allen 
tegelijk, je hebt dus veel meer onder-
ling contact met elkaar. En er komt 
veel tactiek bij kijken.” Dat tactische 
spel maakt het voor het publiek erg 
leuk om naar te kijken. Gerben Nij-

land, de vader van Ferenc, gaat graag 
mee naar wedstrijden. “De kinderen 
gaan er echt voor, ze zijn super fana-
tiek. Er is veel strijd, maar altijd wel 
een eerlijke strijd. Bovendien heb je 
verschillende soorten wedstrijden: 
een puntenkoers, een afvalkoers. Dat 
maakt het voor het publiek erg aan-
trekkelijk.” De wedstrijd begint om 
9.30 uur. Inschrijven kan om 9.00 
uur. En wil je alleen komen kijken, 
dat kan ook! Het evenement is vrij 
toegankelijk voor publiek.
 

VOORST.- Tot en met 14 juni zijn 
in twee ruimtes van het dorpshuis 
schilderijen te zien van Margreeth 
Lutgendorff uit Apeldoorn.  Zolang 

Margreeth zich herinneren kan is 
ze al op een of andere manier bezig 
met tekenen en schilderen. Als kind 
geïnspireerd door een oom die ook 

Een van de schilderijen uit het ‘kust’-thema.  

Huurders tevreden over 
dienstverlening IJsseldal Wonen
TWELLO.- Huurders van woning-
corporatie IJsseldal Wonen be-
oordelen de dienstverlening met 
gemiddeld een 7,6. Hiermee heeft 
IJsseldal Wonen het KWH Huurla-
bel behaald. In 2014 hebben bijna 
400 huurders hun mening gege-
ven over IJsseldal Wonen. 

Zij zijn bijvoorbeeld bevraagd over 
hoe hun reparatieverzoek of klacht 
is afgehandeld, hoe ze zijn begeleid 
bij het opzeggen van de huur, of het 
onderhoud aan hun woning goed 
is uitgevoerd of hoe ze telefonisch 
te woord zijn gestaan. Het meest 
tevreden zijn de huurders over de 
begeleiding van IJsseldal Wonen bij 
het opzeggen van de huur. Dit wordt 
beoordeeld met een 8,5. Hiermee 
scoort IJsseldal Wonen ook ruim bo-
ven het landelijk gemiddelde dat op 
een 8,1 ligt.

Metingen input voor verbetering
Het behalen van het kwaliteitslabel 
is voor de corporatie geen doel op 
zich. Simone Lans, teamleider van 
het klantcontactcentrum bij IJssel-
dal Wonen: “De informatie die we 
via de metingen binnen krijgen, ge-
bruiken we om onze dienstverlening 
verder te verbeteren. 

Zo hebben we vorig jaar bijvoor-
beeld onze klachtenprocedure in-
tern scherper neergezet, omdat de 
klachtenafhandeling slecht beoor-
deeld werd door onze huurders. 

Dit jaar gaan we aan de slag met het 
optimaliseren van het proces van de 
reparatieverzoeken. Ook hiervoor 
gebruiken we de input uit de klant-
metingen en toetsen we via de me-
tingen of we op de goede weg zitten 
met de verbeteringen.”

APELDOORN.- Het Fietsgilde Apel-
doorn houdt op woensdag 6 mei 
a.s. een recreatief fi etstocht naar 
Melkleen en Spekhoek. In de 14e 
eeuw was het Melkleen het veerhuis 
van het veer over de IJssel. Spek-
hoek is een oude buurtschap in het 
kerspel Terwolde. 

Deze dagtocht van 45 kilometer ver-
trekt om 10.00 uur bij het restaurant 
op de woonboulevard, Het Rietveld, 
hoek Laan van Osseveld/Zutphen-
sestraat. De route gaat over vlakke 
asfaltpaden en wegen door de bloei-
ende IJsselvallei. Fietsers kunnen 
aan deze tocht deelnemen tegen 
betaling van 2,50 euro. Vooraanmel-

ding is niet nodig. Eten en drinken 
voor onderweg dient men zelf mee 
te nemen. Er wordt gefi etst in groe-
pen van 15 tot 20 personen onder 
leiding van een gids, die regelmatig 
stopt om allerhande bijzonderhe-
den over de omgeving te vertellen. 
De route verloopt via de wijk Het 
Kasteel naar Twello. Vandaar naar 
Steenenkamer en via de Worp komt 
u op de IJsseldijk, door de Spekhoek 
naar Terwolde. Daarna via Nijbroek 
en de Vecht weer terug naar het ver-
trekpunt.

Voor nadere informatie: zie www.
fi etsgilde-apeldoorn.nl of telefo-
nisch (055) 8430534. 

schilderde zocht ze mooie plekjes 
op in de vakantie en ging daar zitten 
tekenen. “Hoewel ik graag een echte 
opleiding hierin zou hebben gevolgd 
is het daar nooit van gekomen. Wel 
volgde ik in de loop der jaren lessen 
bij heel veel verschillende mensen. 
Overal stak ik wel weer iets op. Niet 
alleen schilderen had mijn grote be-
langstelling, maar ook het werken 
met klei of steen. Totdat ik besloot 
om me vooral met schilderen en te-
kenen bezig te houden, “ aldus Lug-
tendorff.

Het liefst schildert ze op dit moment 
zelfstandig en vindt ze het leuk om 
met anderen, die er verstand van 
hebben, over haar werk te praten en 
advies te krijgen. Ze kan zich ein-
deloos verwonderen over wat er in 
de natuur te zien is, maar ook een 
prachtige “kop”, het bezoeken van 
musea en exposities van andere 
kunstenaars zijn een grote bron van 
inspiratie.

“Na een periode werken met olie-
verf en een lange tijd met acryl, wis-
sel ik dat op dit moment af.

Doordat ik heel lang op allerlei plek-
ken langs de kust woonde en daar 
ook grotendeels opgroeide is mijn 
thema nog al eens de kust. Vooral 
de kust van Walcheren en het zoge-
noemde Zeeuwse licht is fantastisch. 
Hoewel ik nooit alleen maar met 
schilderen bezig zou kunnen zijn is 
dit wel voor mij zoiets als adem ha-
len. Ik kan niet zonder. Meer nog, ik 
sla dat wat ik aan het landschap be-
leefd heb op om het later, al schilde-
rend, weer op te roepen” zo vertelt 
Margreeth Lutgendorff. 

Haar werk is ook te koop. Prijslijst is 
aanwezig bij de tentoonstelling. Ze 
is te bereiken via: Margreeth45@het-
net.nl of (055) 366 43 68.

Prestigieuze Award voor 
Vliegtuigsuite

TEUGE.- Vorige week zijn in Utrecht de beste accommodaties van Neder-
land onderscheiden met een Zoover Award Gold. Met een gemiddelde van 
9,8 heeft de bijzondere vliegtuigsuite hotel in Teuge de Zoover Award in de 
wacht gesleept. Vliegtuigsuite heeft slechts 1 kamer, maar deze suite biedt 
alles voor een onvergetelijk verblijf: gegarandeerde privacy, een unieke er-
varing, volop luxe en natuurlijk een prachtig uitzicht vanuit de cockpit. Vol-
gens bezoekers van Zoover is slapen in deze oude Russische Ilyushin 18 een 
onvergetelijke ervaring: “Het uitzicht vanuit je bed is fantastisch, je kijkt zo 
de cockpit in”.

In de categorie Hotel eindigde de Slaapfabriek, eveneens in Teuge gevestigd, 
op de 22e plaats. Mooie prestaties van lokale vakantie accommodaties. 

De gastvrouwen Marjan Schrijver (l) en Tonny van Rijssen zijn 
zeer verguld met de Zoover Award.
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Beachweek Voorwaarts telt 1100 deelnemers

Voorster Biljarters succesvol
VOORST.- De wintercompetitie van KNBB District Stedendriehoek biljarten 
(categorie libre) is voor twee teams van VBC (Voorster Biljart Club) succesvol 
verlopen. Nadat VBC3 en VBC4 in hun eigen poule kampioen waren geworden 
streden de teams op 25 en 26 april in dezelfde poule verder. En met goed gevolg, 
want ze eindigden op de 1e en 2e plaats, met respectievelijk 114 en 108 punten, 
een prima prestatie! Het jongste team haalde de eerste plaats, de jeugd heeft de 
toekomst!? Natuurlijk werd bij terugkeer in Voorst op de thuisbasis, café Rad-
staake, het glas geheven. Als vervolg op de behaalde resultaten wordt er door de 
teams op 16 mei in Zutphen en Eibergen gestreden voor een plek in een volgende 
ronde. Voorst wenst alle biljarters succes! Voor meer informatie (0575) 50 21 08. 

Nationale Sportweek SV Twello 
opnieuw groot succes

Uitstekende start wedstrijdseizoen voltigeurs 
Manege Voorst

SV Twello boekt knappe zege tegen Wissel

Eveline Hoogstad van de 
Oortveldruiters goed op dreef
EMPE.- Eveline nam haar pony Feline mee naar Olst. De combinatie sprong 
daar voor het eerst een buitenparcours en kwam in de klasse BB cat. DE fout-
loos rond. Daarna werden er twee proeven gereden in de klasse B die beloond 
werden met 200 punten, 1e prijs en 193 punten, 2e prijs. Britt Verwaijen reed 
er een Bixie wedstrijd en ontving 111 punten met Sanity.  Laura Nieuwenhuis 
startte bij de paarden in de klasse M2 met Wiki en verdiende 184 punten, 3e 
prijs. Michelle van de Pol sprong in de klasse L een foutloos parcours met 
haar maatje Brumm Brum, helaas viel er in de barrage een balk. Kelvin Derks 
nam zijn pony Lady Elegance mee naar Huissen. In de klasse B cat. CDE kreeg 
hij van de jury 190 punten, goed voor de 2e prijs en in de tweede proef 189 
punten, daarmee werd de combinatie 3e.

TWELLO.- Dit jaar werd alweer 
de 7de editie van de Nationale 
Sportweek bij SV Twello georga-
niseerd. En net als vorige jaren 
was het weer een groot succes. 
Met natuurlijk een aantal hoogte-
punten!

De Nationale Sportweek werd dit 
jaar weer geopend met de Twello-
dans, 130 kinderen van verschil-
lende basisscholen uit de gemeente 
Voorst hebben hier enthousiast aan 
deelgenomen. Breakdance leraar Roy 
Ordelman nam de offi ciële opening 
voor zijn rekening met een mooie 
dans met verschillende breakdance 

moves! Voor de voetballers van het 
G-team, ze hadden namelijk dinsdag 
21 april de eer om een wedstrijd te 
spelen tegen een afvaardiging van 
GA-Eagles. Beide teams hebben met 
ontzettend veel enthousiasme ge-
speeld. Het G-Team van SV Twello 
ging er uiteindelijk vandoor met een 
nipte overwinning. Aan het eind van 
de wedstrijd was voor elke speler van 
het G-team nog een prachtig present-
je van GA-Eagles. Op woensdag 22 
april was voor de jongste jeugd van 
Twello een voetbal instuif georgani-
seerd. Hier konden Mini’s en F’jes 
aan deelnemen. Alle Mini’s en F’jes 
van SV Twello mochten een vriendje 

of vriendinnetje meenemen. Zodat 
ook zij kennis konden maken met het 
voetballen. Hier werd ook gretig ge-
bruik van gemaakt. Daarnaast zijn er 
verschillende open lessen verzorgd 
en was de mogelijkheid tot vrije in-
loop, ook hier werd goed gebruik 
van gemaakt. Kortom, het was voor 
alle deelnemers en SV Twello een ge-
slaagde Nationale Sportweek.
Heeft u tijdens de sportweek niet mee 
kunnen doen met één van de sporten 
die SV Twello aanbiedt, dan nodigen 
wij u de komende twee weken uit om 
gebruik te maken van de gratis proef-
lessen. Kijk voor het gehele sportaan-
bod op www.svtwello.nl.

TWELLO.- Tijdens de Nationale Sportweek was sportpark De Laene het 
decor van zon, zand en veel sportende deelnemers. De hele week stond 
in het teken van beachsporten.

Sportplezier
Op maandag- en woensdagochtend 
om 9.00 uur werd er gestart met 
beachfi t, een nieuwe activiteit die 

enorm aanslaat binnen de vereni-
ging. Daarnaast werden er door de 
week heen diverse beachclinics ge-
organiseerd zoals beachvolleybal, 

beachhandbal, beachtennis en beach-
soccer. Het Veluws college en AOC 
Oost hebben met meer dan 300 leer-
lingen kennis gemaakt met beach-
volleybal onder begeleiding van de 
Nederlandse volleybalbond. Ook 200 
basisschool leerlingen van de Marti-
nusschool hebben met meerdere tak-
ken van beachsport kennis gemaakt. 
Woensdagmiddag en avond stonden 
in het teken van beachvolleybalcli-
nics voor basisschool kinderen en in 
de avonduren werd er beachhandbal 
gespeeld onder begeleiding van de 
Nederlandse  handbalbond. 

Op vrijdag werd sportpark De Laene 
door de Martinusschool gebruikt, in 
de ochtend voor de Koningsspelen 
en in de middag mocht groep zeven 
en acht zich uitleven op de velden. 

Afsluiting
De beachweek werd afgesloten op 
zondag 26 april door een openings-
toernooi beachvolleybal voor seni-
oren en jeugd (12 t/m 17 jaar). Een 
prachtige week waar ruim 1100 deel-
nemers kennis hebben gemaakt met 
diverse beachsporten. 

www.beachsporttwello.nl 

Schoolkinderen actief tijdens de gymles op de beachvelden.

KLARENBEEK.- Zondag 26 april 
konden de voltigeurs van Manege 
Voorst hun wedstrijdkleding weer te 
voorschijn halen. Voltigevereniging 
Groenendaal in Bunschoten organi-
seerde een voltigewedstrijd en Mane-
ge Voorst had 2 teams ingeschreven. 
Team 2, bestaande uit nog jonge en 
onervaren voltigeurs, was als eerste 
aan de beurt. 

Met de hafl inger Josien lieten zij zien 
dat zij op de goede weg zijn. Door de 
onervarenheid werden er wat foutjes 
gemaakt bij de afwerking. De jury 
heeft hiervan aantekeningen gemaakt 

op het wedstrijdprotocol, zodat met 
deze nuttige aanwijzingen weer ver-
der gewerkt kan worden. Het eindre-
sultaat was een tiende plaats met 4,4 
punten. Team 1 werkt hard aan een 
promotie naar een hogere klasse. Dat 
betekent dat alle oefeningen met veel 
beheersing en uitstraling uitgevoerd 
worden. Het teampaard, de hafl inger 
Nidar van de Schepershof, liet zich 
goed longeren en deed wat van hem 
verwacht wordt. Met zijn prachtige 
witte manen en staart heeft hij veel 
uitstraling en vormt hij met de volti-
geurs een mooi geheel. Met een tien-
de punt verschil met de winnaars, 

werd dit team tweede met een pun-
tentotaal 5,6 en werd opnieuw een 
promotiepunt aan de status van team 
1 toegevoegd. Maar de allermooiste 
overwinning was voor Nidar, die met 
een ruim verschil en 6,2 punten, als 
het beste paard uit de E-klasse werd 
geplaatst.  

Inmiddels zijn de voorbereidingen 
van start gegaan voor een voltige-
wedstrijd in Manege Voorst in Kla-
renbeek. Die wedstrijd zal op 31 mei 
plaats vinden. Verdere informatie 
hierover zal tijdig bekend worden 
gemaakt.

TWELLO.- SV Twello ging zondag 
op bezoek bij 2e  periode winnaar 
Wissel. Het eerste duel tussen beide 
ploegen eindigde in 2-2. Na twintig 
minuten aftasten, kreeg SV Twello 
middels Nicky Eekhuis een zeer gro-
te kans om de openingstreffer aan te 
tekenen,  helaas eindigde zijn inzet 
vrij voor de keeper en de rebound 
daarna niet in het net van Wissel. 
Nadat Delana Ulaola zich gebles-
seerd moest laten wisselen door de 
zeer goed invallende Jarno Poelakker 
kreeg Wissel wat meer grip om het 
opportunistische spel van SV Twello.  

Tweemaal was Wissel door de lucht 
dichtbij de openingstreffer maar de 
SV Twello doelman Jay Koster werd 
niet echt getest. Hetgeen resulteerde 

in een 0-0 ruststand. In de tweede 
helft wijzigde het spelbeeld weinig, 
SV Twello stond vanuit achteruit 
goed in de organisatie en vertrouwde 
op de snelle aanvallers en technische 
middenvelders. Rond de 60e minuut 
werd Rick Uninge weggestuurd en 
nadat hij de laatste man van Wissel 
aan de kant had gezet, lobde hij de 
bal bekwaam over de uitkomende 
keeper van Wissel heen wat de 1-0 
betekende. 

Gesterkt door dit doelpunt ging SV 
Twello enthousiast op zoek naar 
het volgende doelpunt en nog geen 
vijf minuten na de openingstreffer 
kreeg Nicky Eekhuis zijn volgende 
kans op een treffer maar zijn schui-
ver werd door de keeper van Wissel 

Activia
Zondag 3 mei
14.00 Activia 1 – Epe 1
10.30 Wijhe 2 – Activia 2
10.00 Activia 3 – DAVO 2
09.30 Activia 4 – Loenermark 7
10.00 Twello 5 – Activia 5
12.45 Activia 6 – Colmschate 4
Vrouwen
12.15 Activia–Heeten/Wesepe 

Cupa
Zondag 3 mei
14.00 Cupa 1-Terwolde 1
13.00 Kieviten 2-Cupa 2  
10.00 Cupa 3-Voorwaarts 11 
Vrouwen
12.00 St.Cupa/Voorst 1-Helios 1 

Klarenbeek
Zaterdag 2 mei 
Vrouwen Veld   
11:30 Klarenbeek 2-Bruchterveld 1
14:30 Klarenbeek 1-SSS 1
14:30 Dieren 2-Klarenbeek 4
Heren Veld
14:30 WWNA 2-Klarenbeek 2
14:30 Harfsen 3-Klarenbeek 3
Zondag 3 mei
Heren Veld   
09:30 Apeld Boys 4-Klarenbeek 4
10:00 Klarenbeek 3-Apeld Boys 3
10:30 Klarenbeek 2-WSV 3
11:30 Victoria Boys 4-Klarenbeek 5
14:00 Groen Wit 1-Kl arenbeek 1

Teuge
Donderdag 30 april
20:00 Teuge 2 - SEH 2
Zaterdag 2 mei
14:30 VVOP 1 - Teuge 1
14:30 Teuge 4 - Oene 4
14:30 DSV 5 - Teuge 5
14:30 FC RDC 5 - Teuge 6
Vrouwen
12:30 VIOS V. 1 - Teuge 1

Terwolde
Donderdag 30 april
19.00 Wissel VE1–Terwolde 2
Zondag 3 mei
14.00 Cupa 1 – Terwolde 1
10.00 Terwolde 2 – WWNA 4
09.00 Alexandria 4 – Terwolde 3
09.30 Terwolde VE1 – ZVV VE1
10.00 Eerb. Boys VE1 – Terwolde VE2
Vrouwen
12.15 Zutphen 2 – Terwolde 1

Twello
Zaalvoetbal Sporthal Zuiderlaan
Vrijdag 1 mei
19.30 Twello 3-Colmschate 1
20.30 Twello 4-Davo 1
21.30 Twello 7-Apeldoorn 7
Veldvoetbal

Zaterdag 2 mei
14.30 Twello 2-Barneveld 2
Zondag 3 mei
10.00 Twello 5-Activia 5
10.00 Twello 4-Heerde 4
14.00 Twello 1-Gorssel 1

V en L
Donderdag 30 april 
19:00 V en L 3 - Emst 3
Zondag 3 mei 
09:30 V en L VE1 - Epe VE1
10:00 Vaassen 3 - V en L 2
10:00 Epe 7 - V en L 3
14:00 Wesepe 1 - V en L 1
Vrouwen
09:30 V en L 2-Dieze West 1
13:00 V en L 1-Nijmegen 1

Voorst
Zondag 3 mei
14:00 Doesburg 1 - Voorst 1
10:00 Voorst 2 - Vorden 3
10:00 Voorst 3 - SHE 3
10:00 Brummen 6 - Voorst 4

Voorwaarts
Donderdag 30 april
19.00 Voorwaarts 11-WWNA 6
Vrijdag 1 mei
zaalvoetbal
Zaal Jachtlust
mannen
21.00 Voorwaarts 1-Robur et Velocitas 3
19.00 Voorwaarts 2-Turkuaz 4
vrouwen
20.00 Voorwaarts 1-ZVV Sparta/de Laak 1        
veldvoetbal 35+
Sportpark de Laene
19.30 Voorwaarts 1-Colmschate 1
20.15 Blauw Wit 1-Voorwaarts 1
21.00 Voorwaarts 1-Voorwaarts 2
19.30 Voorwaarts 2-Blauw Wit 1
20.15 Voorwaarts 2-Colmschate 1
Zondag 3 mei
14.00 Helios 1-Voorwaarts 1
10.00 WWNA 2-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-Angerlo Vooruit 2
11.30 Voorwaarts 5-Schalkhaar 4
09.30 Albatross 3-Voorwaarts 6
12.00 Barneveld 2-Voorwaarts 7
11.30 Voorwaarts 8-Schalkhaar 8
09.30 TKA 4-Voorwaarts 9
09.30 Voorwaarts 10-Eerbeekse Boys 7
10.00 Cupa 3-Voorwaarts 11

Wilp
Zaterdag 2 mei
14.00 Wilp 2–Apeldoorn 6 
14.00 Wilp 3–Beekbergen 3  
Zondag 3 mei
14.00 Wissel 1 - Wilp 1 
09.30 Wilp 3 – WSV 6
Vrouwen
11.30 Vaassen 1-Wilp 1

Sporthal Jachtlust
Donderdag 30 april  20:00–21:30
Volleybal Beker ½ fi nale  Voorwaarts 
dames 1–Trivos dames 1
Vrijdag 1 mei  19:00–22:00 Voorwaarts 
Zaalvoetbal KNVB

Sporthal Zuiderlaan    
Vrijdag 1 mei 1
9:30–22:30 SV Twello zaalvoetbal 
KNVB

VoorsterNieuws
Sport

maar half gepareerd, waardoor Rick 
Uninge op zijn 18e verjaardag in de 
rebound zijn 2e van de middag kon 
laten aantekenen!! SV Twello bleef 
hongerig naar meer en nog geen tien 
minuten na de eerste treffer volleerde 
Max Smaal SV Twello op mooie wij-
ze naar de 3-0.  Wissel kwam in het 
restant van de wedstrijd niet verder 
dan een aantal afstand schoten mede 
doordat de defensie van SV Twello 
wederom niet te passeren bleek, met 
name Jay Koster en Martin Keen wa-
ren vandaag in zeer goede doen!  

Nog twee belangrijke wedstrijden, 
eerst volgende week thuis tegen 
Gorssel en vervolgens uit naar VenL, 
mochten beide gewonnen worden 
dan lonkt nacompetitie nog altijd. 
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OPENDAG VOOR HET SPORTEN MET EEN BEPERKING
HOCKEY - VISSEN - PAARDRIJDEN - BREAKDANCE - JUDO - FITNESS 

HANDBOOGSCHIETEN - KORFBAL SCOUTING - FIETSEN - ATLETIEK  - VOETBAL

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

Doe spontaan mee 

of geef je op via 

ben@sportiefevenwichttwello.nl  

Na opgaaf krijg je bericht.

Sporten moet kunnen 

ondanks je beperking.

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

SC Klarenbeek organiseert voetbaldagenVerschillende sporten 
tijdens Sportweek KLARENBEEK.- Het is bijna niet 

meer weg te denken, de voetbalda-
gen! Dit jaar zal SC Klarenbeek, net 
als vorig jaar, zelf organisator zijn 
van het evenement. In het verleden 
was de KNVB organisator, zij heb-
ben besloten hiermee te stoppen 
en SC Klarenbeek zet de traditie 
voort. Dit jaar zullen de Voetbalda-
gen gehouden worden op woensdag 
15, donderdag 16 en vrijdag 17 juli 
2015. Als je geboren bent tussen 1 
januari 2002 en 31 december 2007 
mag je deelnemen aan deze dagen. 
Naast heel veel voetbalervaring krijg 
je ook nog eens een compleet tenue, 
een bal, elke dag een lunch, tussen-
door ranja en een deelnamecerti-
fi caat met foto erop. De trainingen 
worden verzorgd door louter gedi-
plomeerde trainers. 

Al jarenlang komen kinderen uit de 
hele regio om mee te doen met de 
voetbaldagen, ook dit jaar is ieder-
een weer welkom om drie fantasti-

sche dagen te gaan beleven! Kosten 
voor de voetbaldagen zijn 88,00 
euro per speler. Meer informatie en 

verdere informatie over aanmelding 
vind je op www.scklarenbeek.nl/ac-
tiviteiten/voetbal/voetbaldagen.

Boerehofstee Heren 1 
behaalt maximale zege

Succesvolle sportcarrousel op 
weg naar vervolg

TWELLO.- De eerste editie van de 
Twellose sportcarrousel is afgelo-
pen woensdag succesvol afgesloten. 
Bij tennisclub De Schaeck kwamen 
de deelnemers voor de laatste keer 
bij elkaar om een uurtje samen te 
sporten. De kans dat zij elkaar in 
het najaar opnieuw treffen is groot, 
want de carrousel is voor herhaling 
vatbaar. 
“We zijn met veertien mensen acht 
weken lang aan het sporten ge-
weest”, legt projectmedewerker 
sport Wilco Huisman uit. “Het be-
gon met twee keer fi tness bij SV 

Twello, toen twee keer watersporten 
in zwembad de Schaeck, vervolgens 
twee lessen ‘beachfi t’ bij SV Voor-
waarts en de reeks wordt nu hier 
met twee tennislessen afgesloten”. 
Wat Huisman betreft krijgt de car-
rousel een vervolg en wordt er ook 
in andere kernen een soortgelijk 
initiatief opgepakt. Buurtsportcoach 
Aranka Bosch van Mens en Welzijn 
Voorst vult aan: “We hopen dezelfde 
doelgroep in september weer in be-
weging te krijgen met deze afwisse-
lende reeks die ook een belangrijk 
sociaal aspect kent”. Terwijl alle 

deelnemers aan de koffi e zitten, 
vertelt Bosch dat de carrousel een 
mooie opstap is om weer aan het 
sporten te komen. “Het is geen com-
petitie, er is veel afwisseling en het 
is gezellig. Het is sporten volgens 
een combikaart-idee”. 
Deelneemster Eef Poelma uit Twello 
is enthousiast. “Ik heb vroeger wel 
getennist, dus leuk om dit nu weer 
op te pakken. En het sociale aspect 
is ook belangrijk voor mij.” Samen 
met haar man Cees leert ze via de 
carrousel nieuwe mensen kennen. 
Onder andere de 68-jarige Wim Len-
derink, die absoluut niet thuis wilde 
zitten na zijn prepensioen een aantal 
jaar geleden. “Dus ik werk vroeg op 
de ochtend regelmatig een paar uur-
tjes en daar sluiten deze sportlessen 
mooi op aan”. Hij vindt het fi jn bui-
ten te sporten en wil verder kennis-
maken met de tennissport. “Spier-
pijn heb ik maar één keer gehad in 
al die weken. Tennis is voor mij de 
onbekendste sport van de vier. Daar 
ga ik de komende weken eens verder 
mee”. 
En daarmee heeft de carrousel haar 
doel bereikt. De doelgroep 45+ in 
beweging krijgen, de sportverenigin-
gen meer in de kijker spelen en dat 
alles in een gezellige vorm. “Ja, we 
zijn heel tevreden”, aldus Aranka 
Bosch naast de baan waarop de deel-
nemers onder begeleiding van een 
tennisleraar een paar ballen over het 
net spelen. “We gaan nu evalueren 
en hopen dan in het najaar verder te 
kunnen gaan”. 

BUSSLOO.- Dit jaar waren er ver-
schillende nieuwe sportactivitei-
ten in Posterenk, Bussloo en Wilp 
tijdens de nationale sportweek. Op 
zondagmiddag werd er voor het eerst 
een fraaie fi etstocht georganiseerd. 
Er werd gestart vanaf de Wilpermo-
len in Posterenk richting Bussloo, 
Landgoed Ekeby over de prachtige 
fi etspaden richting Klein Amster-
dam en Empe. De deelnemers heb-
ben  genoten, zodat er op 31 mei 
wederom een nieuwe fi etstocht zal 
starten vanaf  Posterenk. Op maan-
dagmorgen vertrok de wandelgroep 
uit Posterenk voor de wekelijkse 

wandeling vanaf de Wilpermolen 
voor een wandeling van 1,5 uur. 
Hierbij ging de groep ditmaal via 
slingerpaden via ’t Hackfort richting 
’t Holthuis en terug via de Noordijk 
naar Posterenk.  Op maandagmiddag 
kon de jeugd van de basisscholen 
uit Wilp en Bussloo deelnemen aan 
een gratis clinic Free running. Deze 
werd gegeven door de buurtsport-
coach van S.V.Twello, de kinderen 
hebben in de gymzaal van Wilp veel 
gerend, geklommen en gesprongen.  
Op koningsdag kon iedereen bij de 
Tennisbaan in Wilp deelnemen aan 
diverse spellen. 

WILP.- Zaterdag stond de thuiswed-
strijd tegen nieuwkomer Wamel op 
het programma. De huidige nummer 
5 van de competitie. De wedstrijd 
werd overtuigend gewonnen met 6-0. 
De Boerehofstee is hiermee koploper 
in de Eredivisie-competitie. Kop-
man Eddy Schol beet het spits af en 
speelde de eerste single. Hij begon 
matig aan de wedstrijd en leverde de 
eerste set dan ook in. In de tweede 
set begon het wat onvriendelijker te 
worden en vlogen de opmerkingen 
over en weer over de baan. Gelukkig 
wist Eddy deze set op het nippertje 
naar zich toe te trekken. De derde set 
moest uitkomst brengen. Na een 1-3 
achterstand wist Schol het tij toch te 
keren. Hij beet zich vast in deze set 
en gunde zijn tegenstander geen en-
kele game meer. 6-3 winst in de der-
de set en de eerste overwinning van 
de dag was een feit.

Regen
De tweede single werd gespeeld door 
Michel Bouwmeester. Hij begon uit-
stekend aan de wedstrijd door al 
snel een break voorsprong te pak-
ken en gaf deze ook niet meer weg, 
6-3 winst. In de tweede set herhaalde 
dit scenario zich en met wederom 
6-3 werd ook de deze set gewonnen. 
Op basis van het vertoonde spel een 
dik verdiende overwinning. Tom 
Clavel nam de derde singel voor zijn 
rekening. Na een regenonderbreking 
werden de banen super traag en daar 
moest Tom even aan wennen. De 
ballen werden loodzwaar en daar 
maakte zijn tegenstander handig ge-
bruik van door alleen maar te slicen, 
zodat Tom daar weinig mee kon. Na 
deze gewenning begon het allemaal 
beter te lopen en had de tegenstander 
het nakijken. Winst voor Tom met 
6-3 6-2. De laatste singelpartij werd 
gespeeld door Rens Kamphuis. Van 
te voren werden er grappen gemaakt 

over de snelheid van zijn wedstrijd 
en hij liet er dan ook geen gras over 
groeien. Binnen een half uur stond 
er 6-1 6-0 op het scorebord. De eer-
ste dubbelpartij kwam voor rekening 
van Coen Jonker en Michel Bouw-
meester. Zij speelden tegen de num-
mers 1 en 2 van Wamel. Van te voren 
werd gedacht dat dit wel eens een 
super spannende wedstrijd kon gaan 
worden, maar niets bleek minder 
waar. Coen en Michel speelden een 
sterke wedstrijd waarin zij de tegen-
standers geen schijn van kans gaven 
in de eerste set. In de tweede set 
probeerden zij nog van tactiek te ver-
anderen, maar dat mocht niet baten. 
Het duo uit Wilp bleef ijzersterk spe-
len en won de wedstrijd met 6-0 6-3.

Koppositie
 De laatste partij was de dubbel van 
Ruud van Plank en Thom van der 
Wiel. Thom, die normaal gesproken 
niet zo veel waarde hecht aan zijn 
materiaal, had voor deze speeldag 
toch speciaal zijn rackets laten be-
spannen door een bespan-expert. 
Zelfs zijn overgrips had hij laten 
vernieuwen, iets wat hij niet snel 
doet. Je kan ze immers eerst nog 
van boven naar onderen hergebrui-
ken en eventueel ook nog omdraai-
en om de achterkant te gebruiken. 
Maar deze vernieuwingen wierpen 
wel hun vruchten af, want zij kon-
den de partij wel naar zich toe trek-
ken met 6-3 en 6-4. Dit resulteerde 
in een prachtige 6-0 overwinning. De 
Boerehofstee verstevigt hiermee zijn 
koppositie, omdat de concurrentie 
wat punten morste. Met deze goede 
uitgangspositie kijkt Heren 1  uit 
naar het vervolg van de competitie
Aankomend weekend zal er niet 
worden gespeeld in verband 
met vakantie. Op zaterdag 9 mei 
wordt de competitie hervat met 
een uitwedstrijd tegen Vianen. 
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Stationsstraat 17 • 7391 EG  Twello
T 0571 27 61 91 • info@printandmore.nu 
www.printandmore.nu

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

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

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

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

www.wereldwinkeltwello.nl

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

HORIZONTAAL: 1 apparaat; 6 poster; 12 

accolade; 14 slot; 15 xenon; 17 welaan; 18 

bedrog; 20 maanstand; 21 let wel; 22 ivoor; 24 

boodschapper; 27 vogel; 28 vreemde; 30 

scheepsbevrachter; 31 stuur; 32 voegwoord; 

33 oude maat; 35 voorzetsel; 36 thans; 37 

Rijksgrens; 38 oosterse titel; 40 houding; 42 

plaats in Friesland; 43 potpourri; 45 

overeenkomst; 47 tropische houtsoort; 49 

voor de middag; 51 gewezen; 52 insect; 54 de 

onbekende; 55 bevel; 56 stel; 58 elkeen; 60 

beest; 62 vruchtennat; 63 vertragingsmiddel; 

65 lichaamsdeel; 66 verlichting; 67 

dierengeluid; 68 bedrukt; 69 voorzetsel; 71 

zangnoot; 72 motto; 74 hof; 76 mank; 77 

voorbij.

VERTICAAL: 1 waarderen; 2 aarzeling; 3 sluis; 4 

opdracht; 5 maanstand; 7 ijzer; 8 parmantig; 9 

visgerei; 10 muziekschijfje; 11 beslaglegging; 

13 overigens; 16 vuur; 18 luizenei; 19 worm; 21 

draaikolk; 23 public relations; 25 

ondernemingsraad; 26 daar; 27 uitgeteld; 29 

Nederlands water; 31 Europees land; 34 

aardslak (Lat.); 36 inviteren; 38 gelofte; 39 

opstootje; 40 hoofddeksel; 41 eikenschors; 44 

kledinghanger; 46 kolderiek; 48 treffend; 50 

keer; 52 schepsel; 53 vluchtheuvel; 55 kleur; 

57 waterstand; 58 dierengeluid; 59 zangnoot; 

61 voorzetsel; 63 lichaamsdeel; 64 deel van 

een jas; 67 zat; 70 gebak; 72 Frans lidwoord; 

73 selenium; 74 voorzetsel; 75 neon. 

14 9 41 31 62 10 63 6 49 72

Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters in. 
Deze moeten corresponderen met de cijfers in het desbetref-
fende hokje. De oplossing kunt u voor 19 mei a.s. afgeven bij 
of opsturen naar Wereldwinkel Twello. De winnaar krijgt bericht 
thuis en wordt bij de eerstvolgende puzzel vermeld. 
 
De oplossing van de puzzel is: “Beeldschoon”
De winnaar is  J. Haarman te Twello.  Van harte gefeliciteerd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35 36 37

38 39 40 41

42 v 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

72 73 74 75

76 77

Waardige
Waard

lunch-diner-café
dorpsstraat 23 Twello

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

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

Cadeau idee: 
ambachtelijk keramiek 

uit Tunesië in 
d é fair trade cadeauwinkel
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Sporthal Zuiderlaan in de ban van herenturnen
TWELLO.- Afagelopen zaterdag 
en zondag werden er verschil-
lende heren-turnwedstrijden ge-
organiseerd door de KNGU en 
vereniging SV Twello in het sport-
complex aan de Zuiderlaan. Het 
klapstuk van dit weekend was de 
Interland op zaterdagmiddag tus-
sen de Jong Oranje-turners tegen 
juniorenteams uit België en Zwe-
den. 

De zaterdag begon met de fi nale voor 
de vierde divisie turners. Zij hebben 
gedurende het seizoen meerdere 
wedstrijden geturnd en alleen de 
beste 24 turners hebben zich ge-
plaatst voor deze dag. Namens SV 
Twello kwamen Mauries Schreurs 
(2e), Luuk Dangremond  (6e) en 
Thomas Schurink (8e) in actie. Deze 
pupillen turnden allemaal een hele 
goede thuiswedstrijd en kijken er 
met veel plezier op terug! In de mid-
dag kwamen Jordy van der Laan en 
Thomas van der Sluijs nog in actie 
en met een keurige vijfde en zesde 
plek mogen zij ook heel trots zijn op 
hun prestaties. Alle deelnemers van 
SV Twello hebben dus in eigen huis 
bij de top 10 van Nederland geturnd; 
een mooie ontwikkeling voor het he-
renturnen in Twello.

Aan het eind van de middag kwa-
men de beste juniorenturners uit 
Nederland, België en Zweden op 
de vloer. Na het volkslied en een 
indrukwekkende warming-up van 
ruim anderhalf uur was het tijd om 
te starten met de wedstrijd. Deze 
jongens staan aan het begin van een 
indrukwekkende turncarrière en ho-
pelijk zijn ze in de komende jaren 
nog in actie te zien op de grote inter-
nationale toernooien. Uiteindelijk 
wist het Belgische team de hoogste 
scores te behalen, op de voet ge-
volgd door Nederland en Zweden. 

Tijdens deze wedstrijd was er ook 
nog een kwalifi catie aan de gang 
voor een viertal seniorenturners. Het 
Nederlands team zal deelnemen aan 
de European Games in Baku van 12 
tot 28 juni en daarvoor is het uitein-
delijke team nog niet samengesteld. 
Met spectaculaire oefeningen, hoge 
krachtige sprongen en de bekende 
vluchtelementen aan het rek die we 
allemaal kennen van Epke Zonder-
land, keken de toeschouwers hun 
ogen uit. Van deze vier stoere man-
nen was het uiteindelijk het grote 
talent Casimir Schmidt, dat op deze 
dag als winnaar uit de bus kwam.  De 

zondag stond de hele dag in het te-
ken van de have fi nale voor de eerste 
en tweede divisie. Deze turners stre-
den allemaal om een plaats tijdens 
de fi nales later in dit seizoen. Na-
mens SV Twello kwamen benjamin 
Stijn Lammers, instappers Sybren 
Sick, Thom Slim en Carsten Klomp, 
pupil Syl Loman en jeugdturners 
Wessel Loman en Ricardo Solino 
Overmars in actie. Een mooie afvaar-
diging vanuit Twello. 
Voor meer informatie over de wed-
strijden zie www.svtwello.nl of 
stuur een e-mail naar prcgym@svt-
wello.nl. 

Twellose Schaakclub kampioen

Laatste speelronde 
jeugdcompetitie tafeltennis
TWELLO.- Zaterdag 25 april was de slotdag van de voorjaarscompetitie 
2015. Voor de meeste jeugdteams van TTV Trias stond er niets meer op 
het spel. Trias 3 deed nog een verwoedde poging om de tweede plaats te 
bemachtigen, maar strandde in het zicht van de haven.
 

MTB-Kidsdag: 
inschrijven kan nu nog!

SC Klarenbeek handbal recreanten 
2 kampioen
 

Turner Sybren Sick met trainer Kai Rensen.

TWELLO.- Met twee keer winst, Jos 
Barendregt en Wobbe de Vries, en 
drie remises, Jorik Jonker, Jan de 
Boer en Gerard Bons werd de Twel-
lose Schaakclub op de slotavond 
kampioen in de 3e klasse B van de 
OSBO. Medekampioenskandidaat 
 Pegasus werd in Zwolle met 3½-
2½ verslagen waar een gelijkspel 
ook toereikend was geweest. Al-
leen Henk Casteel verloor zijn partij, 
maar toen was de buit al binnen.

Hol van de leeuw
In de gezamenlijke slotronde van de 
OSBO-competitie worden alle wed-
strijden uit een poule op één locatie 
gespeeld. Organiserende vereniging 
was SV Pegasus uit Zwolle. Twello 
moest dus in het hol van de leeuw 
tegen de enige overgebleven con-
current voor de titel: Pegasus. De 
TSC’ers hebben slechte ervaringen 
met het spelen van slotronden. In 
het verleden werd vaak verloren, 
soms dik. Maar dit jaar ging het re-

latief gemakkelijk en zijn de Twello-
naren na twee jaar weer terug in de 
tweede klasse.

Op voorsprong
Jorik Jonker was als eerste klaar. 
Jonker werd geconfronteerd met het 
Wolga-gambiet, maar hij weigerde 
het presentje op b5, daarna hobbelde 
de partij naar een bloedeloze remise. 
Het eerste volle punt werd door Jos 
Barendregt op het scorebord gezet. 
Zijn tegenstander deed een fout lo-
peroffer op f7. De blauwvinger had 
te weinig materiaal in de buurt om 
het Barendregt lastig te maken. Voor 
Jan de Boer was er geen doorkomen 
aan, evenmin voor zijn tegenspeler. 
De ‘boel’ stond vast met remise als 
resultaat (2-1).

Buit binnen
Er klonk geen hoorbaar gejuich toen 
Wobbe de Vries 3-1 scoorde. Dat doe 
je niet in een zaal waar iedereen ge-
concentreerd probeert te spelen. Met 

drie bordpunten was de titel binnen. 
De wedstrijdwinst werd binnenge-
haald door Gerard Bons met remise. 
Bons was er blij mee, want hij moest 
zwaar verdedigen, iets wat hij niet 
gewend is. Voor de statistieken werd 
het nog 3½-2½. Henk Casteel verloor 
een pionneneindspel waarin hij één 
koningszet te laat was om remise af 
te dwingen.

Twello 2
Twello 1 is dus kampioen. Voor 
Twello 2 is er nog een theoretisch 
kansje om kampioen te worden. Vrij-
dagavond wordt tegen medekampi-
oenskandidaat Heerde gespeeld en 
deze wedstrijd moet zeer ruim ge-
wonnen worden. Koploper Meppel 
3 daarentegen moet dan zeer ruim 
verliezen wil Twello 2 zich kampi-
oen mogen noemen. 

Meppel 3 heeft op papier een mak-
kelijke tegenstander, maar je weet 
maar nooit!

Verlenging sponsorcontract 
KLARENBEEK.- Al vier jaar is Hove-
niersbedrijf ter Riele de shirtsponsor 
van het handbalteam dames recre-
anten 2 van Sportclub Klarenbeek. 

Ook de komende jaren prijkt de 
naam van Ter Riele weer op de 
shirts, want het sponsorcontract is 
verlengd. De sponsor heeft ook een 
reclamebord in het multifunctioneel 
centrum. 

Het handbalteam dames recrean-
ten 2 met Tonnie en Jozé ter Riele.

Trias 1
Rick IJsseldijk, Enrico Schotman 
en Toine Hulshof speelden hun 
laatste competitiewedstrijd in Lo-
chem. Tegenstander deze zaterdag 
was de aanstaande kampioen “de 
Toekomst”. Al snel bleek dat de Lo-
chemers te sterk waren. Nadat Rick 
en Enrico hun eerste partij verloren 
wist Toine een mooie overwinning 
te boeken. Maar na de verloren dub-

belpartij van Enrico en Rick liep “de 
Toekomst” steeds verder weg. Na 
deze 3-1 achterstand wisten alleen 
Rick en Enrico nog een enkelpartij 
op hun naam te schrijven. 

Met deze 7-3 overwinning voor “de 
Toekomst” kan het kampioenschap 
in de Hoofdklasse ze niet meer ont-
gaan. Trias 1 rest een plaats in de on-
derste regionen van het klassement.

TWELLO.- Onder het motto ‘spor-
ten is gezond en leuk!’ organiseert 
de buurtsportcoach van de gemeen-
te Voorst op woensdag 6 mei een 
mountainbike dag speciaal voor de 
jeugd. Kinderen tussen de acht en 
16 jaar mogen deze stoere dag zeker 
niet missen! Op woensdag 6 mei 
zijn zij van harte welkom op recrea-
tiegebied Bussloo voor de 12e editie 
van de MTB-Kidsdag! De start en fi -
nish zijn bij ingang drie (De Strunk) 
aan de noordzijde. Op het sportieve 
programma staan de onderdelen: be-
hendigheid, verkenning van het par-
cours en niet te vergeten crosscoun-
try. De jeugd maakt zo op een leuke 
manier kennis met de fi etssport.

Meedoen? Dan snel aanmelden via 
www.actiefvoorst.nl of stuur een 
e-mail naar mulder.janwillem@
kpnmail.nl. De deelname is gratis. 
Kinderen kunnen zich bij voorkeur 
aanmelden via www.actiefvoorst.nl. 
Heb je nog geen account aangemaakt 
op deze site? Maak die dan eerst gra-
tis aan. Na inschrijving ontvang je 
een bevestiging van je inschrijving. 
Als kinderen met een vriendje of 
vriendinnetje willen deelnemen in 
dezelfde groep overleg dan even zo-
dat je ook in dezelfde groep bent aan-
gemeld. Let op, dus allemaal eerst 
een eigen account aanmaken! De dag 
is breed toegankelijk. Ook kinderen 
met een beperking zijn welkom. Dit 
vooraf wel melden bij mulder.jan-
willem@kpnmail.nl. Als aanmelden 
via www.actiefvoorst.nl problemen 
oplevert door welke reden dan ook, 

kan men zich voor groep twee met 
start om 12 uur ook aanmelden via 
het genoemde e-mailadres: mulder.
janwillem@kpnmail.nl Aanmelden 
op de dag zelf kan ook, maar dan 
zijn de kosten 5 euro. Ook kan het 
zijn dat er niet meer genoeg fi etsen 
beschikbaar zijn. Dus schrijf tijdig in 
zodat je zeker bent van je deelname! 
Vorig jaar moest de organisatie kin-
deren teleurstellen omdat zij van-
wege de late aanmelding niet meer 
konden deelnemen. 

Ouders let op:
Zorg dat uw kind lekker zittende 
(sport)kleding aan heeft. Sport-
schoenen zijn wel een must. De or-
ganisatie zorgt voor een mountain-
bike en fi etshelm. Uiteraard mogen 
kinderen ook hun eigen mountain-
bike en/of helm meenemen. Als u 
uw kind bij ingang drie ‘De Strunk’ 
met de auto brengt parkeer dan op 
de daarvoor bestemde plaatsen. Er 
zal gehandhaafd worden. Dus voor-
kom een parkeerboete!

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kun 
je terecht bij Jan Mulder, buurtsport-
coach gemeente Voorst. E-mail: 
mulder.janwillem@voorst.nl. De ge-
meente Voorst is JOGG gemeente, 
Jongeren op gezond gewicht, en on-
dersteunt het Jeugdsportfonds (JSF). 
Contact Jan Mulder, buurtsport-
coach gemeente Voorst, en Contact-
persoon Jeugdsportfonds. E-mail: 
mulder.janwillem@kpnmial.nl. Tel.: 
06-24634755. 

KLARENBEEK.- Dinsdag 14 april konden de handbaldames van Sportclub 
Klarenbeek in en tegen Dalfsen kampioen worden. Bij winst zouden zij de 
eerste kampioenen van SC Klarenbeek worden sinds de komst van het multi-
functioneel centrum (MFC). Dalfsen werd met 13-8 verslagen, waardoor het 
tweede kampioenschap op rij voor dit team een feit was.
Afgelopen donderdag 23 april, was de laatste thuiswedstrijd en mocht Wijhe 
optreden als tegenstander. Binnen één minuut stond SC Klarenbeek met 1-0 
achter door een strafworp, maar de Klarenbeekse dames herpakten zich snel 
en lieten een aantal mooie doelpunten zien.
De eindstand was dan ook een klinkende 11-3 overwinning voor SC Klaren-
beek, waarna het kampioenschap in De Brug gevierd kon gaan worden.
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Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

Kom.. .  en 
proef de sfeer

4,95
Mexicaanse bakschotel
Panklare Bakschotel
30 min. rustig braden

4,80

2,50

Frankfurters
Alleen opwarmen

Extra aanbieding: 
bij besteding van minimaal € 10,-

Per
500 gram

4 stuks

500 gram H.O.H Gehakt voor 

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 18

aanbiedingen van de week

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

�
�

� � �

Wilt u verzekerd zijn van deze aanbieding? Bestel dan per mail met vermelding van uw naam; 
info@de-eekhoorn.com en het staat vrijdagmiddag voor u klaar!

12.99

4.994.99 9.99

1 KILO VAN 16.99 
VOOR

600 GRAM NU 2.75 
2 DOZEN NU

500 GRAM 
NU

900 GRAM 
VAN 18,99 VOOR 

ZURE ABRIKOZEN
AFRIKA WILD

ACIAHONING
Acaciahoning doet het vooral goed bij 
nierproblemen, verbetert de spijsvertering, 
ontgift de lever en verlicht longproblemen. 
Is van nature uit een honing met het minste 
suikergehalte, dus de beste voor diabetici. 
Heeft een heldere, goudachtige kleur, en 
een lichte, verfijnde en zoete smaak. Hij 
wordt omwille van de vloeibaarheid vaak 
gebruikt bij de bereiding van voedsel.

GEMENGDE NOTEN 
MET PINDA’S

VERS GEBRAND
DADELS 
VERS IN DOOS

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

5.99

29.95
14.95

PROBEER NU 
VAN 14.99 NU

180 CAPSULES VAN 
59.85 VOOR

60 CAPSULES 
VAN 19.95 VOOR

RAW CACAO NIBS
zijn een bron van vitamines, vezels en essentiële 
vetzuren die je een langdurig verzadigt gevoel 
geven.

MELATONINE 3MG

Activia delft het onderspit 
tegen Beekbergen

V en L speelt met Epse

TWELLO.- De eerste competitie-
wedstrijd van dit seizoen was op 
bezoek bij Beekbergen dat uit de 
tweede klasse was gedegradeerd. 
Voor het gepromoveerde Activia 
was het even afwachten wat de der-
de klasse zou brengen en het 2 – 2 
gelijk spel waarmee werd afgesloten 
gaf hoop voor het seizoen. Inmid-
dels zijn we 22 wedstrijden verder 
waarin de ploeg vorm heeft gekre-
gen. Gesteund door een sterke de-
fensie en goede organisatie wordt er 
soms (niet altijd)ook behoorlijk goed 
gevoetbald. Dat heeft geleid tot 30 
punten waarvan er meer “uit” zijn 
behaald als “thuis”. Weggespeeld is 
de ploeg nooit en grote nederlagen 
zijn er niet geweest. Nu, als eerste 
van vier fi nales, kwam Beekbergen 
bij ons op bezoek. Finales, omdat 
er ondanks het puntenaantal waar-
over we niet ontevreden kunnen 
zijn, toch nog enkele overwinningen 
nodig zijn om nacompetitie te ont-
lopen en zeker te zijn van nog een 
seizoen in de derde klasse.

Als Activia dit seizoen iets geleerd 
heeft is het dat de krachtsverschil-
len klein zijn en dat kansen benut 
moeten worden omdat anders de te-
genstanders van kleine foutjes profi -
teert. Vandaag bleek dit eens te meer. 

Activia begon sterk want al na 15 
seconden kopte Coen Kolkman op 
doel na een goede voorzet van Wou-
ter Hameka en dito pass van Zemir 
Mujic. Diezelfde Zemir schoot even 
later hard in maar ook nu bracht 
de doelman redding. Hierna kwam 
Beekbergen beter in de wedstrijd, 
overigens zonder kansen te creëren. 
Toch was het die ploeg die halver-
wege de eerste helft de leiding nam 
en er ging een zeldzaam foutje aan 
vooraf. Chiel voor de Poorte won 
een duel in de buurt van zijn eigen 
doel maar verloor vervolgens toch 
de bal weer. Wat volgde was een 
voorzet diep in de 16 voorbij de 2e 
paal, deze werd knap terug gekopt in 
de doelmond waar de spits simpel 
kon binnen lopen. Activia was nau-
welijks van slag en ging op zoek naar 
de gelijkmaker die kort voor rust ook 
kwam. Diezelfde Chiel, één van de 
meest constante spelers van dit sei-
zoen, ging goed door over rechts en 
zijn voorzet bereikte Bart Wippert 
die eenvoudig binnen schoot. Er ont-
stond even wat commotie waarna de 
scheidsrechter besloot om de trainer 
van Beekbergen een rode kaart voor 
te houden. 

De start van de tweede helft was 
duidelijk weer voor Activia dat met 

overtuiging op zoek ging naar een 
voorsprong. De ploeg had echter in 
deze fase het geluk niet aan ha ar zij-
de want tot twee keer toe werd een 
bal van de lijn gehaald door een ver-
dediger. Idem als in de eerste helft 
ontstond er nu ook weer een status 
quo. De wedstrijd was in evenwicht 
en geen van beide ploegen kon de 
ander echt de wil opleggen. En ook 
nu was het weer Beekbergen dat 
als eerste profi teerde van een foutje 
achterin bij Activia. Een ogenschijn-
lijk onschuldige bal in het 16 kon 
eenvoudig verwerkt worden door 
Dennis Wennink maar op het laat-
ste moment besloot Machiel Oos-
terwegel dat hij er beter voor stond. 
Gevolg was dat beiden de bal niet 
goed raakten en deze kwam pardoes 
voor de voeten van een Beekbergen 
aanvaller die geen moeite had om 
tot scoren te komen. Feitelijk de 
tweede kans voor de gasten en dus 
dodelijk effectief. In de laatste 10 
minuten trachtte Activia opnieuw 
gelijk te maken maar hier slaagden 
zij niet meer in. Wel verloren ze nog 
Bart Wippert die op knullige wijze 
zijn tweede gele kaart opliep toen 
hij zijn tegenstander op het mid-
denveld aan het shirtje trok. Een 
nederlaag dus. Wederom zijn ook de 
andere uitslagen in 3B niet gunstig 
en de opdracht wordt dis niet een-
voudiger. Maar het vertrouwen in 
een goede afl oop blijft. Donderdag 
tegen ZVV’56, zondag tegen Epe en 
tenslotte tegen Colmschate. 

DE VECHT.- Op de dag voor Ko-
ningsdag moesten onze jongens op 
bezoek bij rode lantaarn drager SV 
Epse. Ook alweer een club die het 
voornemen heeft om volgend sei-
zoen te fuseren. Trainer Marc Möl-
der was er opgebrand om een goed 
resultaat neer te zetten, want V en 
L heeft nog steeds kans op een pe-
riodetitel. Al vroeg in de wedstrijd 
kreeg Eduard van den Beld enkele 
kansen om de score te openen, 
maar hij had het vizier nog niet op 
scherp staan. Hij raakt al een beetje 
op leeftijd misschien tijd voor een 
bril. Stan Mentink mocht na een sle-
pende blessure eindelijk weer in de 
basis starten en maakte een gedre-
ven indruk. Ook centrale verdediger 
Marco Bouwmeester was vandaag 
goed uitgeslapen maar zijn acties 
hadden net niet het beoogde ren-
dement. In de 20 ste minuut mocht 
Tom Kamphorst een corner nemen 
en het was Feie Overvelde die zeer 
attent reageerde 0-1. 

Voor supporters was hij gemakkelijk 
te herkennen op  zijn nieuwe witte 
schoeisel. Deze fase in de wedstrijd 
kwam Epse er niet aan te pas, en 
in de 37 ste minuut ging de verde-
diging dan ook in de fout. Een ver-
keerde terugspeelbal kwam pardoes 
in de voeten van Wesley Hofman, 
die dankbaar dit cadeautje mocht 
uitpakken 0-2. Anders dan gebrui-

kelijk schoot V en L bij aanvang van 
de tweede helft wel uit de startblok-
ken. Al na 1 minuut was er een goe-
de combinatie van Stan Mentink en 
Wesley Hofman, waarbij Stan ment-
ink de 0-3 mocht aantekenen. Twee 
minuten later opnieuw een corner 
van Tom Kamphorst. Met een fraaie 
zweefduik wist Eduard van den 
Beld de keeper te verschalken 0-4. 
Na de twee snelle goals verslapte de 
concentratie van meerdere spelers 
een beetje. Hierdoor kreeg sv. Epse  
meer balbezit maar echte kansen le-
verde dit niet op. De wissels op de 
bank kregen ook hun speelminu-
ten. In de 70 ste minuut werd Arno 
van Welie goed in de diepte aange-
speeld. Hij had de turbo aangezet en 
dan is hij niet af te stoppen. Vrij voor 
de keeper hield hij zijn hoofd koel 
en scoorde beheerst 0-5 een mooie 
bekroning voor hem. Er waren nog 
wel meer mogelijkheden om de 
score verder uit te bouwen, maar  de 
laatste pass viel net niet goed. Na af-
loop werd één van onze spelers nog 
benaderd om te gaan voetballen bij 
sv. Epse. 

De onderhandelingen zijn geopend 
door zijn zaakwaarnemer die kan-
toor heeft in Beemte – Broekland. 
Trainer Marc Mölder vond het een 
zakelijke overwinning tegen een 
ploeg die het vertrouwen in een goe-
de afl oop miste.

400 100HOLLANDSE FRAMBOZEN
“VERS VAN DE TELER” 

HOLLANDSE BLOEMKOOL
“VERS VAN DE TELER” 

NU 3 DOOS NU PER STUK
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Kinderen in Klarenbeek 
kregen “judo-les”

KLARENBEEK.- Vorige week dinsdag hebben de groepen 1,2,3 4 en 6 van de 
Kopermolen en de Dalkschool kennis gemaakt met judosport. In het MFC in 
Klarenbeek konden de kinderen o.l.v. Wim van de Sluis diverse judokoprol-
len maken en ervaren wat het is om in de houdgreep te liggen. Op donderdag 
30 april gaan de groepen 5,7 en 8 zich presenteren. Sportschool Tijssen gaat 
na de zomervakantie in Klarenbeek van start op de donderdag(na)middag 
met judo voor de jeugd. 

 

Judo op spelenderwijze jezelf kunnen zijn.

Marcel de Ronde nieuwe trainer 
volleybaldames Voorwaarts

Sportclinic voor basisschooljeugd

Veel vriendjes en vriendinnen 
op jaarlijkse hockeymiddag

V en L dames 1 handhaaft zich in 3e klasse

Bewolking en regen teisteren postduiven

Dennis Koers boekt tweede seizoenszege

Twello on the Beach
TWELLO.- In de zomer van 2000 vond voor de eerste keer een uniek evene-
ment plaats. Op het marktplein werd een groot strand gecreëerd waarop een 
weekend lang beachvolleybal wordt gespeeld. Dit evenement is inmiddels be-
kend bij velen. En we mogen dan ook trots zijn om aan te kondigen dat dit jaar, 
voor de 15e maal, het Twello on the Beach, beachvolleybal toernooi plaats zal 
vinden. Op 27 en 28 juni kun je je weer uitleven op het kunstmatige strand in 
Twello. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om samen met je team één dag mee 
te doen en je volleybal skills laten zien. De inschrijvingen voor het toernooi 
openen 1 mei a.s.. Inschrijven kan alleen via TwelloontheBeach.nl.

TWELLO.- De jaarlijkse vriendjes-
dag van VHC Twello zorgde afge-
lopen woensdag voor veel sport 
en plezier op het Rabohockeypark. 
Vanaf kwart over drie stromen bijna 
300 kinderen in de leeftijd van vijf 
tot twaalf jaar toe. Na een welkomst-
woord door Anita Merks, voorzit-
ter van de evenementencommis-
sie, doen de kinderen gezamenlijke 
warming-up. Daarna is het tijd om 
de velden op te gaan.
De vriendjes dag is een jaarlijkse 
dag waarop alle kinderen uit de 
gemeente Voorst welkom zijn om 
kennis te maken met de leuke sport 
hockey. Door het doen van verschil-
lende oefeningen krijgen ze zo een 

beeld van hockeyen. Op veld een 
doen de jongste deelnemers, allerlei 
leuke oefeningen die balvaardigheid 
trainen, gemeenschappelijk zijn(dus 
in teamverband) en vooral erg leuk 
zijn. Op veld twee zijn voor de ou-
dere kinderen vanaf groep vijf van 
de basisschool oefeningen uitgezet. 
Daar gaat het al meer om hockey-
vaardigheid zoals pushen en stop-
pen van de bal. Er zijn verschillen-
de estafettes uitgezet waarbij twee 
teams het tegen elkaar opnemen 
en natuurlijk is er een wedstrijdje 
knotshockey.
Het is een fantastische middag. De 
groepjes kinderen draaien lekker 
door bij de oefeningen, iedereen 

mag alles een keer doen en tussen-
door zijn er limonadepauzes. De 
kinderen hebben zichtbaar plezier. 
Het is leuk om te zien dat de al hoc-
keyende kinderen heel trots hun 
sport aan de meegekomen vrienden 
en vriendinnen laten zien. Na afl oop 
is er een waterijsje. 

Heb je nu ook zin gekregen om eens 
een keertje mee te doen of te komen 
kijken? Kijk dan even op de website 
in het trainingsschema op welke 
tijd jouw leeftijd speelt en kom dan 
gewoon eens langs! Gewoon omdat 
hockeyen zo leuk is! Tot snel dus bij 
VHC Twello. Meer weten? Ga dan 
naar www.vhctwello.nl

DE VECHT.- Sv V en L liet niets aan 
het toeval over want er is maar een 
ding wat men wil op de Vecht en dat 
is derde klasse spelen. Door de ne-
derlagen in de laatste weken werd 
het toch nog even spannend. Alle 
zeilen moesten worden bijgezet en 
dat begon deze zondag al s’ morgens 
vroeg. De wedstrijdbespreking werd 
niet gehouden in het clubgebouw 
maar ditmaal in het erg chique “Hal-
te Weteringsebroek”. Er was gezorgd 
voor een ontbijtje en trainer Dick 
voor de Poorte kon ditmaal gebruik 
maken heldere videoanalyses van 
Jan van Halst, Eric Meijer en Ken-
neth Perez. Deze bespreking moest 
er voor zorgen dat de teamgeest nog 
beter werd dan die al was en dat het 
team scherp begon aan de wedstrijd 
tegen rode lantaarndrager AWC uit 
Wijchen. Vanaf het begin was het V 

en L die de wedstrijd bepaalde. Na 
10 minuten werd de openingstreffer 
gescoord door Femke Koldenhof. Zij 
wist de bal binnen te schieten vanuit 
een corner van Lieke Hopman. De 
dames werden toen iets te makke-
lijk. Het gevolg was een penalty te-
gen in de 27e minuut. Maar keepster 
Leonie Spijker reageerde scherp en 
stopte. Top. Vlak voor rust was het 
opnieuw spits Femke Koldenhof die 
wist te scoren vanuit een corner van 
Lieke Hopman, Ditmaal was wel de 
hulp nodig van de assistent scheids-
rechter van AWC. De scheidsrechter 
had niet gezien dat de bal over de 
lijn was maar de assistent kennelijk 
wel want hij vlagde resoluut voor 
een doelpunt. Ondanks de voor-
sprong was de trainer niet tevreden 
over het spel van zijn speelsters. 
Jorien Oudshoorn werd ingebracht 

voor Femke Koldenhof. Dan laat V 
en L in de 52e minuut zien dat het 
wisselend speelt. Ineens werd er 
supersnel ingegooid door Celester 
Keizer waarmee zij Lieke Hopman 
alleen voor de keepster van AWC 
zette. Lieke liet deze kans niet lig-
gen. Bam 3-0. Ongeveer 25 minuten 
voor tijd mocht Cissy Casteel haar 
rentree maken in het 1e van V en L. 
Zij was geblesseerd vanaf het mo-
ment dat zij de vierdaagse van Nij-
megen had gelopen. Deze weg terug 
ging met vallen en opstaan maar wat 
moet ze genoten hebben toen ze in 
de 71e minuut de 4-0 scoorde. Nog 
geen 10 minuten later kwam Cissy 
weer in beeld. Ditmaal was het 
haar zus Sharon Casteel die haar in 
scoringspositie bracht maar helaas 
Cissy miste, echter de bal kwam 
voor de voeten van Lieke Hopman 
die het net wel wist te vinden. 5-0 is 
een duidelijke uitslag en meer dan 
verdiend. Hiermee wist V en L op 
eigen kracht te bewerkstelligen dat 
zij volgend seizoen opnieuw in de 
3e klasse mogen spelen. Een van de 
trouwste supporters, tevens V en L 
ondernemer en eigenaar van boven-
genoemde Halte Weteringsebroek 
Harry van der Haar, wist dat te 
waarderen door na afl oop de dames 
op te wachten met enkele fl essen 
champagne. Deze geweldige zondag 
voor V en L werd afgesloten met een 
etentje bij het plaatselijke café Jan de 
Groot. Dit is V en L,  knokken om de 
punten en na afl oop gezellig met el-
kaar een drankje en hapje.

TWELLO.- Afgelopen zaterdag stond alweer de derde snelheidsvlucht 
op het programma. Dit keer werden de duiven getransporteerd naar 
het Belgische Tongeren, zo’n 160 km hemelsbreed van Twello. Vooraf 
waren de weersverwachtingen al niet te best maar met een zuidwesten 
wind in de rug en een relatief korte afstand zouden een paar uurtjes 
met opklaringen voldoende zijn voor de duiven om het hok te bereiken.

Duffel
In de loop van de ochtend werd dui-
delijk dat de opklaringen vanuit het 
westen kwamen en werd er besloten 
om die op te zoeken door naar Duf-
fel te rijden. De afstand werd hier-
mee iets groter maar de kans van 
lossen des te meer. Rond de middag 
werden er duiven gelost die naar 
Zeeland en Zuid Holland moesten 
en lag het in de lijn van de verwach-
tingen dat de noordelijke en ooste-
lijke duiven vanaf een uur of twee 
de vrijheid zouden krijgen. 

Op buienradar was te zien dat het in 
onze contreien zo rond half vijf beter 
zou worden. Terugrekenend werd er 
besloten om de duiven om tien voor 
drie te lossen. Met de wind in de 
rug werden er door de eerste duiven 
snelheden gehaald van iets minder 
dan 90 km. per uur. Dit waren ech-

ter de eerste duiven die arriveerden. 
De verwachtte opklaringen lieten op 
zich wachten en door de bewolking 
en miezerige regen hadden de dui-
ven veel moeite om zich te oriënte-
ren. Het verloop was dan ook traag 
en het duurde ruim 3 kwartier eer 
de prijzen verdiend waren. Wat la-
ter in de avond klaarde het een paar 
keer wat op en kwamen de meeste 
duiven toch nog thuis. De achterblij-
vers kwamen veelal na op de zondag 
toen zich enkele keren een fl auw 
zonnetje liet zien.

Winnaars
Dennis Koers wint zijn tweede 
vlucht dit jaar. Dennis is een zeer 
gedreven liefhebber en wordt in de 
club gezien als een groot talent. Met 
deze zege maakt hij zijn bijnaam, de 
kroonprins, maar weer eens waar. 
Dennis moest echter ook meer dan 

een kwartier op zijn tweede duif 
wachten, om maar aan te geven hoe 
grillig het verloop was. 
John Romein deed het weer voortref-
felijk met nu de tweede plaats en vijf 
duiven in de top tien. Annet Jutten 
deed haar duiven voor de eerste keer 
mee en verraste met een fraaie derde 
plek. Henk Blankestijn begint zijn 
duiven steeds beter “aan de praat” 
te krijgen en zal met de plaatsen vijf 
en zes zeker tevreden zijn. 

Op de Worp is het Dick van Dijk (sr) 
die de top tien vol maakt. Opvallend 
was het dat de liefhebbers die vnl. 
met duivinnen (vrouwtjes) vliegen, 
de duiven het beste thuis kregen. In 
de duiven sport is dat dus zeker niet 
het zwakke geslacht.

Top 10 Algemeen: 1. Dennis Koers, 
2,4,7,8,9. John Romein, 3. Annet Jut-
ten, 5,6. Henk Blankestijn, 10. Dick 
van Dijk (sr).

Top 10 B-klasse: 1,6,7. Annet Jutten, 
2. Dick van Dijk (sr), 3,4,5. Went v.d. 
Steeg, 8. Arie Woertman, 9. Stefan 
Jansen, 10. Rob Wassink.

TWELLO.- Marcel de Ronde is aan-
gesteld als de nieuwe trainer van 
de volleybaldames van Voorwaarts. 
Hij volgt Alfonso Volpe op die naar 
Spiker vertrekt. De Ronde was al ac-
tief bij Voorwaarts Twello als tech-
nisch jeugdcoördinator en trainer 
van Meisjes A1. Daarvoor was hij 
ook enkele jaren assistent trainer bij 
Alterno in Apeldoorn. Bij die club 
speelde hij ook meerdere seizoenen 
en hij promoveerde er in 2002 mee 
naar de Eerste Divisie. De Ronde 
speelde verder ook bij Voorwaarts. 
Volleybalvoorzitter Onno Bevers is 
blij met de aanstelling van De Ronde 
bij Dames 1: “Marcel is inmiddels 
een echte Voorwaarts-man gewor-
den en wij geven hem graag de kans 
voor het eerst als hoofdtrainer voor 

een groep te staan. We hebben daar 
met de selectie over gesproken en we 
zijn allemaal enthousiast. Hij is een 
volleybaldier en ziet het spelletje ge-
woon heel goed. Bovendien heeft hij 
bij de meiden van A1 al laten zien 
dat hij als trainer-coach prima uit de 
voeten kan.” De Ronde zelf grijpt de 
uitdaging met twee handen aan: “Ik 
heb er enorm veel zin in. Ik voel me 
ook gevleid dat ik hiervoor gevraagd 
ben. Daar spreekt heel veel vertrou-
wen uit. Dames 1 is dit seizoen 4e 
geworden in de Promotieklasse. We 
gaan kijken of we dat volgende jaar 
nog beter kunnen doen. Dat is onze 
gezamenlijke ambitie!” Erik Kolde-
wijn, trainer van Heren 1 van Voor-
waarts, heeft zijn contract met een 
jaar verlengd.

TWELLO.- Op maandag 4 mei wordt 
er alweer de 9e editie van de sport-
clinic ochtend georganiseerd door 
de Koepel in samenwerking met 
zwembad de Schaeck, gemeente 
Voorst en verschillende sportvereni-
gingen uit de regio. Er wordt deze 
ochtend weer gebruik gemaakt van 
de mooie beach en kunstgrasvelden 
op het sportcomplex bij SV Voor-
waarts. Hier zullen verschillende 
verenigingen en sportaanbieders 
een sportprogramma aanbieden aan 
de jeugd van 6 t/m 13 jaar uit de ge-
meente Voorst. De organisatie heeft 
voor deze dag Voorwaarts Beach, 
Voorwaarts Volleybal, Voorwaarts 
voetbal & handbal, Voorster hockey 
club, fl exsport Twello bereid gevon-
den om de clinics te verzorgen. Deze 
dag is opgezet om de jongste jeugd 
een actief programma aan te bie-
den in de vakantie week, om ze zo 
lekker te laten sporten & bewegen. 
Daarnaast kunnen ze kennis maken 
met verschillende sporten gegeven 
door ervaren trainer(ster) op deze 
ochtend. Ook zal de organisatie zich 

sterk maken voor het aanbieden van 
gezonde producten en voeding, sa-
men met de gemeente Voorst wil 
het op deze clinic ochtenden het 
JOGG (jongeren op gezond gewicht) 
introduceren en promoten. Inschrij-
ven op www.actiefvoorst.nl  Nog 
geen account?, dan één aan maken 
s.v.p., hierna kan men zich aanmel-
den voor de verschillende clinics op 
maandag 4 mei. 
Programma: 1e ronde 09.30 – 10.30 
uur beachhandbal/hockey clinic - 2e 
ronde 10.45 – 11.45 uur  beachhand-
bal/beachfi t/beachvolleybal clinic 
- 3e ronde 12:00 – 13:00 uur beach-
volleybal/voetbal clinic - 4e ronde 
13.30 – 14.45 uur waterpoloclinic 
(zwembad de Schaeck). De basis-
schooljeugd van 6 t/m 13 jaar uit de 
gemeente Voorst wordt tegemoet ge-
zien op maandag 4 mei op het sport-
complex van SV Voorwaarts. Voor 
vragen of opmerkingen kunt u een 
mail sturen naar: gert-jandecroon@
koepelvoorst.nl
De 10e editie van de sportclinics 
staat gepland op maandag 13 juli.
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BIKE TOTAAL
20 JAAR

Klarenbeekseweg 102
7381 BG Klarenbeek
Tel. 055 - 301 12 66
klarenbeek@wolterstweewielers.nl

De Brink 74
7206 KC Zutphen
Tel. 0575 - 52 66 28
zutphen@wolterstweewielers.nl

www.biketotaalwolters.nl

Hogedrukpomp

26,95

11,95

Dubbele tas
e-bike

69,95

39,95

Lichtgewicht
pakaftas 29,95

43,95

7,95
11,95

Minitool

39,95
49,95

Iven
kettingslotE-bike binnenband Gaadi

11,95

8,95
Motion buitenband
met binnenband 19,95

33,45

Dubbele tas
Triangle

39,99

34,95

79,95
NA RETOUR

64,95

15 EURO RETOUR
voor uw oude zadel*

* vraag naar de voorwaarden


