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Hoogvliegersdag begon kil

TEUGE.- Al begon de jaarlijkse Hoogvliegersdag voor chronisch en ter-
minaal zieke en gehandicapte kinderen bewolkt en kil, de kinderen 
trekken zich daar niets van aan en hebben alleen maar oog voor alle ac-
tiviteiten. Tien vliegtuigen en zes vrachtwagens stonden weer klaar om 
de kinderen een fantastische dag te bezorgen. De doelstelling van Stich-
ting Hoogvliegers is, de kinderen zélf te laten vliegen. Piloten, veelal 
beroepsvliegers, stellen hun vrije tijd, helikopter en vliegtuig daarvoor 
beschikbaar.

Voor 57 kinderen, die zich als Hoog-
vliegers hadden aangemeld, heeft 
Special Air Services (SAS) een toe-
stel ter beschikking gesteld, naast 
een aantal van de Vliegclub Teuge 
en alle privévliegtuigen. Als groe-

pen komen de kinderen, verdeeld 
over de hele dag, binnen en gelukkig 
breekt rond 13.00 uur de zon door. 
In totaal staan er 20 piloten ter be-
schikking, enkele van de Vliegclub 
naast de vliegers die zich vanuit het 

hele land voor deze dag hebben aan-
gemeld. 

Zoals elk jaar is er weer van alles te 
doen en hoef niemand zich te ver-
velen. In de hangar van de SAS zijn 
kraampjes opgesteld waar de kin-
deren geschminkt kunnen worden 
en waar een springkussen staat op-
gesteld. Voor de flight simulator is 
er altijd veel belangstelling en een 
ballonnenartiest maakt voor de kin-
deren mooie figuurtjes van gekleur-
de luchtballonnen. Buiten staat de 
brandweer met een indrukwekken-
de blusauto, een ambulance-demo-
bus, het Rode Kruis en de Politie. In 
het politiebusje kunnen de kinderen 
voorin plaatsnemen en ook achter in 
het boevengedeelte samen met een 
politieagente, het laatste is natuur-
lijk veel spannender. Zes prachtige 

Thomas van Meerwijk (14) met downsyndroom zit trots achter het stuur van de brandweerwagen. 

Meld je nu aan 
voor optocht 
Klompenfeest
TWELLO.- Goed nieuws voor de 
optocht tijdens het Klompenfeest: 
Spontaan hebben zich al een paar 
spectaculaire items aangemeld! 
Dit jaar is het thema ‘Kleurrijk’, 
een thema waar je alle kanten mee 
op kunt! Er is nog veel meer goed 
nieuws: Delia van de Vrugt heeft 
besloten er toch mee door te gaan. 
Helaas heeft zich niemand aange-
meld om het ‘stokje’ van haar over 
te nemen. Marjo van den Hengel 
gaat Delia met het oog op de orga-
nisatie versterken. Aangezien Delia 
en Marjo elkaar al langer kennen 
moet het bij voorbaat al succesvol 
worden. Samen hebben zij al hele 
leuke ideeën bedacht! Dit jaar is het 
de bedoeling vooral kinderen extra 
aandacht te geven in de optocht. Er 
zullen extra prijzen voor deze cate-
gorie beschikbaar komen. Het is ge-
woon een feest om mee te doen! Bij 
dezen ook een oproep aan vereni-
gingen en scholen om in te schrij-
ven voor de optocht met het doel, 
een heleboel lol met elkaar te bele-
ven. Dat geldt voor de voor- en na-
pret! De optocht is er voor jong en 
oud en bijna niet meer weg te den-
ken op het Klompenfeest. Kijk maar 
eens hoeveel mensen er langs de 
kant staan! En het worden er ieder 
jaar meer. Heb jij ook zin om mee te 
doen? Meld je nu aan of vraag naar 
de mogelijkheden: hdoptocht@
gmail.com. Wij zien je er graag bij! 

Troefmarkt in 
Wilp gaat dicht
 
WILP.- Ondanks pogingen om de 
Troefmarkt in Wilp sinds juli 2013 
weer nieuw leven in te blazen heb-
ben de families Kouwen en Gerrits 
helaas moeten besluiten de buurtsu-
per definitief te sluiten. Allerlei mo-
gelijkheden zijn onderzocht om de 
winkel voort te zetten, maar helaas 
zonder voldoende resultaat. De om-
zet is simpelweg niet groot genoeg 
meer om er een redelijke onderne-
mersbeloning aan over te houden. 
Een oproep van de Belangenvereni-
ging aan de Wilpenaren om te hel-
pen de Troefmarkt in stand te hou-
den heeft niet genoeg opgeleverd. 
Vanaf donderdag 28 mei zal het 
restant van de voorraad uitverkocht 
gaan worden en op zaterdag 30 mei 
gaat de deur definitief op slot.

Sporten met een beperking 

vrachtwagens van verschillende be-
drijven doen ook mee en staan nét 
buiten het veld te wachten op hun 
gasten om samen een ritje in de om-
geving te maken. En natuurlijk moet 
honger gestild worden en dorst ge-
lest: daarvoor is op het terras van 
restaurant ‘Take Off’ ruimte gecre-
eerd voor zelf te bakken pizza’s en 
bij voorbeeld voor patat. Een goed 
verzorgde en spannende dag, waar 
veel mensen op vrijwillige basis aan 
mee hebben gewerkt om alle kin-
deren een geweldige ervaring rijker 
te maken. Stichting Hoogvliegers 
slaagt er elke keer opnieuw in, kin-
deren een onbezorgde en onvergete-
lijke dag te bezorgen. 

TWELLO.- Op vrijdag 29 mei staat 
het sportcomplex aan de Zuiderlaan 
in Twello tussen 10.00 en 15.00 uur. 
in het teken van sporten voor mensen 
met een beperking. Dit jaar vindt na-
melijk voor de vierde maal een groot 
sportevenement plaats voor deze 
doelgroep. In het sportcomplex kun-
nen de deelnemers in groepen gaan 
tafeltennissen, handboogschieten, 
hockeyen, judoën, turnen, dansen en 
fitnessen. Buiten en om de sportvel-
den kunnen de deelnemers fietsen, 
vissen, voetballen, korfballen, klim-
men, atletiek beoefenen en paard-
rijden. Ook de scouting is aanwezig 
met een leuke activiteit. Plezier staat 
tijdens deze dag voorop. Tegelijk is 
het evenement een mooie kans voor 
de deelnemers om kennis te maken 

met verschillende sporten die in de 
omgeving beoefend kunnen worden. 
Met dit initiatief wil de werkgroep 
een signaal afgeven en zich ervoor 
inzetten, sport voor iedereen met een 
beperking structureel mogelijk te ma-
ken, het sportaanbod kwalitatief en 
kwantitatief te verbeteren en meer 
aandacht te vragen voor het sporten 
met een beperking. Na het succes en 
enthousiasme van de 180 deelnemers 
in 2014 heeft de werkgroep besloten 
om opnieuw voor een prachtig evene-
ment in 2015 te gaan. De dag start om 
10.00 uur met een speciale opening 
van de burgemeester en een dans 
voor alle deelnemers. Dan klinkt het 
startschot om te gaan sporten en be-
wegen. Omstreeks 14.45 uur eindigt 
de dag en kunnen de deelnemers vol-
daan naar huis. Kijk op www.sportie-
fevenwichttwello.nl en schrijf je in! 
Hier kun je ook terecht voor meer 
informatie. Deelname is geheel gratis.

2e bos GRATIS
3,99bos

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

Marktplein 4 • Brummen • info@DeValeweide.nl
www.devaleweide.nl
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           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 uitsteken-
de grip op verharde en onverharde wegen

www.beddenhuis.nl
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Pinkster
deals

Twelloseweg 79,  Terwolde 
Tel.: 0571-290641

2e PINKSTERDAG 
GEOPEND

van 11.00 tot 17.00 uur

2ePinksterdag 
geopend

11.00 - 17.00 uur

Zie onze advertentiepagina elders in deze krant

Kom en profiteer!

Twelloseweg 79 
Terwolde | 0571-292056 

www.marismode.nl

Pinksterfeesten in 
aantocht

Avondwandel
vierdaagse Zozijn

*****

*****

Unieke primeur op 
Techniekdag

mailto:hdoptocht@gmail.com
mailto:hdoptocht@gmail.com
http://www.sportiefevenwichttwello.nl
http://www.sportiefevenwichttwello.nl


Familie
berichten

Overlijdensberichten kunt u opgeven tot dinsdagochtend 10.00 uur.
Geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, dankbetuigingen, 
jubilea e.d. voor maandag 10.00 uur.
U kunt deze berichten mailen naar: info@voorsternieuws.nl 
of inleveren bij of faxen naar:

Uitgeverij Voorster Nieuws
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
Telefoon: (0571) 27 61 91 – Fax: (0571) 27 62 47

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

Gekomen tot de leeftijd der sterken is van ons 
heengegaan onze lieve vader, opa en ‘ouwe opa’

Maarten Verhoef

Sinds 27 augustus 2004 weduwnaar van 
Johanna Willemina Verhoef – Wassink

*12 oktober 1922  † 15 mei 2015

 Beekbergen: Joke en Dirk Neuteboom - Verhoef
  Sander en Debbie, Merle, Britt, Doutze
  Huub en Marian, Bram, Amber
  Carien en Michel, Fedde
 Apeldoorn:  Anny en Henk Kelderman - Verhoef
  Irma en Edwin
  Agnes en Harry
 Apeldoorn:  Corrie en Hans Rensink - Verhoef
  Karin en Bas, Meike, Tara
  José en Richard, Julia, Rosa
  Inge en Ferry
 Wilp:  Herman en José Verhoef – van Elven
  Floor en Niels, Lynn
  Malou
 Wilp:  Truus en Henk Wagenaar – Verhoef
  Els en Marc, Lize, Siem
  Maud en Ayhan

St. Maartenserf 27, Twello

Pa is overgebracht naar het Uitvaartcentrum 
Voorst DELA, Oude Rijksstraatweg 4a te Twello, 
waar gelegenheid is tot afscheid nemen en 
persoonlijk condoleren op woensdag 20 mei 
van 19.00 tot 19.45 uur (vanavond).

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 
21 mei om 11.00 uur in de aula van het 
bovengenoemde uitvaartcentrum.

Aansluitend volgt rond 12.30 uur de begrafenis 
op de gemeentelijke begraafplaats Voorst, 
Deventerweg 2 te Voorst.

Correspondentieadres: H. Verhoef, 
Middenweg 34, 7384 BB Wilp

Na een kort ziekbed is overleden, 
onze lieve broer en zwager 

Henk Pelgröm 

*Bussloo 15-7-1934  † Meppel 13-5-2015

 Diny, Bernard †
 Wilhelmien, Wim †, Antoon †
 Bertha, Wim †
 Doortje †, Johan, Gerrit †
 Johan †, Mien
 Rikie †, Willie
 Annie, Wim
 Gerda, Joop

Twello 13 mei, 2015 
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  ZORG en
      AANDACHT
in kwetsbare
     tijden...

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

Vraag vrijblijvend onze brochure 
of kijk op onze website 

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

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

ZORG en
AANDACHT

in kwetsbare
     tijden...

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

Op 20 april jl. hebben wij samen met buren, 
vrienden en kennissen afscheid genomen 
van ons aller

Tinus Lammers

Wij kijken hier als familie met warme 
gevoelens op terug en willen allen op deze 
manier hartelijk danken voor de vele 
bloemen, kaarten en aanwezigheid bij het 
afscheid van Tinus. 

Op deze wijze hebben wij mogen ervaren, 
dat velen hem een warm hart toe dragen!

Namens de familie,
Sylvia Rorije-Lammers
Marjo Lares-Siemelink

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

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

Ons bereikte het droevige bericht dat op 16 mei, 
na een kortstondig ziekbed, op 76 jarige leeftijd 
is overleden ons oud lid

Henk Witteveen

Henk was jarenlang lid van sportvereniging 
V&K, nu SV Twello. Sport, en met name 
voetbal, heeft altijd een belangrijke rol in zijn 
leven gespeeld. Henk was jarenlang een vaste 
waarde in het eerste elftal bij V&K. 

Wij zullen hem gedenken als een gedreven en 
een fanatiek sportman en als een bijzonder mens.

Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 

Algemeen Bestuur en leden van SV Twello

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten TWELLO

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

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

“Belangrijk is niet de weg die je gaat,
maar het spoor dat je achterlaat.”

Met zeer grote bewondering voor de kracht 
en moed, waarmee hij gedurende de laatste 
periode van zijn leven gestreden heeft om 
bij ons te kunen blijven, hebben wij 
afscheid moeten nemen van onze zorgzame 
vader en lieve opa

Derk Martinus Roskam

- Tinus -

* 31 augustus 1930  † 17 mei 2015

Gea en Nico
 Jan-Maarten en Els
 Luuk
 Casper
Martin en Jolanda
 Eva
 Bart

Correspondentieadres:
Ennestraat 41
7439 AH Steenenkamer

De crematieplechtigheid zal, op zijn eigen 
verzoek, in besloten kring plaatsvinden.

Onze dank gaat uit naar een ieder die hem 
in de laatste periode extra verzorging en 

aandacht heeft gegeven.
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GEEF NU!

SAMENWERKENDE 
HULPORGANISATIES

G I R O

555

Nederland helpt Nepal
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„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

TWELLO
Marcel van Raan
Donderdagavond 19.00-21.00 uur
Politiebureau, Veilingstraat 30
NIjbrOEk
Teuge en Twello boven spoorlijn
Roos Kok
Elke 2e maandag van de maand
19.30-20.30 uur, Dorpshuis Arend

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

Weekenddiensten Kerkdiensten

Dierenartsen

Spreekuren 
wijkagent

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

Dit zijn leerlingen van de fruitteelt vakschool te Terwolde. Van welk jaar en wie herkent deze jongens?
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 20.
Er kwam geen reactie op deze boerderij.

Woensdag 20 mei
R.K.kerk De Vecht, 15.00 uur Maria-
viering in multifunctionele ruimte.

Zaterdag 23 mei
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
Themaviering.

Zondag 24 mei 
(Eerste Pinksterdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
Y. van Neck.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur kand. J. Baan, 15.00 uur ds. G. 
Kater.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur ds. J. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel (dienst in tent Kui-
perstraat).
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk.
H.Hartkapel ‘tWezeveld, 09.30 uur 
pastor H. de Jong.
Prot.gem. Voorst, 10.00 uur ds. M. 
Bassa.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. E. 
Kl. Kranenburg.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. 
Roffel.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 pastoor Daggenvoorde. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-
ven), 10.00 uur ds. P. Molenaar, 
17.00 uur ds. J. Veldhoven.

Maandag 25 mei 
(Tweede Pinksterdag)
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur ds. K. Boeder.
Herst.Herv.gem. Emst-Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle.
Prot.gem Nijbroek, 09.30 uur dhr. G. 
Heinen.

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

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

Vermiste en gevonden 
huisdieren

De wind, wij 
zien hem niet
kLArENbEEk.- Op zondag 24 mei 
zal er een openluchtdienst gehou-
den worden bij de protestantse 
kerk in Klarenbeek. Bij goed weer 
vieren ze te midden van de bomen 
en de wind dat de Heilige Geest bij 
mensen is gebracht. Het thema deze 
morgen is: “de wind, wij zien hem 
niet”. Muziekvereniging Klarenbeek 
zal de dienst begeleiden. Na afloop 
van de dienst, waarin ds. van Neck 
zal voorgaan, brengen ze fruitbakjes 
rond naar alle ouderen en zieken 
in de gemeente. U bent van harte 
welkom bij deze pinksterdienst, om 
10.00 uur aan de Woudweg!

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

Vermist
Grijze Roodstaartpapegaai, wat kaal op de keel: Ambonstraat, Teuge.

Gevonden 
Beige konijn: Beethovenlaan, Twello.
Schildpadpoes, zwart met rode vlekjes, rood streepje boven de ogen, rode 
bef: Bandijk, Terwolde.

Gevonden aan de Bandijk te Terwolde.

Huil baby...
  ...weg roze wolk

www. cjgvoorst.nl

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


Verkeersbesluit
N792 diverse maatregelen in de gemeenten Epe en Voorst

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor  
de provinciale weg N792 (Terwoldeseweg, Vaassenseweg, Geerstraat) in de gemeenten 
Epe en Voorst voor het instellen van een verplicht fiets/bromfietspad en het verbeteren 
van een fietsoversteek om de verkeersveiligheid van het traject te verbeteren. Tevens 
worden een aantal bushalten verplaatst dan wel verwijderd.

Ter inzage
De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland 
(www.gelderland.nl->actueel->bekendmakingen->verkeersbesluit). Tevens ligt een kopie 
van het verkeersbesluit van 21 mei tot en met 2 juli 2015 ter inzage in de bibliotheek van 
de provincie Gelderland, gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem, in het 
gemeentehuis van de gemeente Epe, Marktplein 1 te Epe en het gemeentehuis van de 
gemeente Voorst, H.W. Iordenseweg 17 te Twello.

Arnhem, 21 mei 2015 – zaaknummer 2014-006108
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Volg ons ook op 
www.facebook.com/EvennaarOonk

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

Vanaf 1 juni a.s.

Vrijdagavond 
geopend 
tot 20.00 uur

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

TE H
UUR

ZIT/SLAAPKAMERS

Muziekles Twello
Neem contact op met een docent voor een

vrijblijvende kennismaking / proefles.

Viool  –  Gitaar
Muziek op Schoot

Keyboard    –    Piano 
Trompet – Trombone – Hoorn

www.muzieklestwello.nl

LOONBEDRIJF DREIERINK

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

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

Restaurant Take off is op zoek naar: 

Functie eisen:
- Stress bestendig
- Team player

Ben jij op zoek naar een baan in de horeca en wil jij 
deel uitmaken van ons jonge gemotiveerde team. 
Neem dan contact met ons op.

Dat kan via:
info@restauranttakeoff.nl 
of tel: 055-3231542
Vraag naar Robbin Duijf of Joyce Bierhof

De Zanden 13, Teuge
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Bediening en afwas 
medewerkers voor een 

part-time dienstverband

VACATURE KRAANMACHINIST
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een enthousiaste machinist, welke ervaring heeft met 
grond verzet machines. De machinist word ingezet in zowel particuliere projecten als in de 
groenvoorziening.

•  Je bent en voelt je verantwoordelijk voor de uit te voeren diverse kraan werkzaamheden 
 bij zowel hoveniersklussen als werkzaamheden in de groenvoorzieningen.
•  Je bent verantwoordelijk voor een project, de uren administratie, 
 en de machine waar je mee werkt.
• Je kunt prima zelfstandig werken of in een groep van 2 tot 4 man. 
• Je onderhoud je machine goed.

Wij bieden
•  Een aantrekkelijke baan in een leuk team met enthousiaste medewerkers bij een 
 dynamisch bedrijf .
• Een passend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Uitzicht op een vaste aanstelling.

Functie Eisen:
• Je ziet er representatief uit
• Zelfstandig, collegiaal en doorzettingsvermogen
• In bezit van VCA diploma  of voor en VCA cursus openstaan
• Organisatorisch en werktechnisch inzicht
• In bezit van rijbewijs B/E
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.

Lijkt deze vacature jou een uitdaging en vindt je het leuk ons team te verstrekken. 
Richt dan je sollicitaties aan onderstaand adres, via post of email. Mocht je vragen hebben, 
kun je altijd bellen met Dhr. W.ter Riele, bereikbaar onder het hieronder aangegeven 
telefoonnummer.

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 21 t/m 27 mei 2015

Pinksterslof
gevuld met gele 
room en kersen

8 personen vlaai
heel of assortie,
4 smaken in 1 

4,25¤

9,95¤
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de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties: 

bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

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

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

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

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

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

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

Wilp (A)
bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
veehandel boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
bonhof bv
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
attero, Sluinerweg 12, 088 550 10 00, 

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

Oproepen via 112

AED’S

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

College zet beleidslijn komende jaren uit

Trekkertrek Klarenbeek 2015
kLArENbEEk.- Dit jaar organiseert Stichting Trekkertrek Klarenbeek de jaarlijkse trekkertrek op zondag 11 
juli op de kleibaan gelegen aan de Lokaalweg. Het terrein is vanaf 12.00 uur geopend en de wedstrijd begint 
om 13.00 uur. De bedoeling is dat trekkers op een kleibaan een sleepwagen trekken, dit gebeurt in verschil-
lende klassen. Deelnemers kunnen zich vanaf 1 juni inschrijven. Kijk op de website www.trekkertrekkla-
renbeek.nl voor informatie over het inschrijven. Ook voor de kleinere bezoekers is er wat te doen. Zo staat 
er een springkussen op het terrein. Lijkt het je leuk om te komen helpen op deze dag, dat kan. De stichting is 
nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Kijk op de site wat je dan kunt doen.

TWELLO.- Het college heeft haar 
prioriteiten voor het beleid in de 
komende vier jaar openbaar ge-
maakt. Kern van het verhaal is dat 
het weer tijd is om te investeren, na 
de bezuinigingen van afgelopen ja-
ren. Het landelijke karakter van de 
gemeente en de leefbaarheid van de 
kernen staan hoog op de agenda. Op 
het gebied van duurzaamheid is de 
gemeente ambitieus. In 2020 moet 
er een energiebesparing van twin-
tig procent ten opzichte van 2010 
zijn gerealiseerd met onder andere 
14% duurzaam opgewekte energie. 
Streven is vijftig procent duurzame 
energievoorziening in 2030 en hon-
derd procent duurzame energie in 
2050. Onderzocht wordt of het mo-
gelijk is GFT en snoeiafval in te za-
melen en als biomassa te gebruiken, 
eventueel worden er zelfs houtop-

standen en singels aangeplant om 
als biomassa te kunnen gebruiken. 
Het beloningssysteem voor afval-
scheiding blijkt een groot succes. 
Van alle ophaaldagen voor de grijze 
container benutten huishoudens 
nog zo’n 48%, tegen 85% in 2014. 
Er wordt dertig procent minder rest-
afval opgehaald door het systeem. 
De doelstelling is een aanbiedper-
centage onder de veertig procent. 
Punt van zorg voor de gemeente is 
de onderhoudsstaat van de wegen, 
voornamelijk die in het buitenge-
bied. De onderhoudsachterstand op 
de wegen is nu zo’n drie miljoen 
euro. Er moet snel ingegrepen wor-
den, omdat anders wegen zodanig 
verslechteren dat er sprake is van ka-
pitaalvernietiging. Het voorstel van 
het college is dan ook om het onder-
houdsbudget te verhogen met 75.000 

euro tegen een investeringsbudget 
van 750.000 euro per jaar.  De begro-
tingslast voor het wegenonderhoud 
komt daarmee in 2016 uit op 110.000 
euro. Op dit moment heeft 18% van 
de asfaltwegen in de gemeente de 
kwalificatie ‘onvoldoende’. Van de 
geasfalteerde fietspaden geldt dat 
voor drie procent, maar ruim dertig 
procent van de fietspaden heeft de 
kwalificatie ‘matig’ en moet binnen 
drie tot vijf jaar worden aangepakt. 
Daarnaast stelt het college voor de 
positie van de kernen te versterken, 
onder meer door de buurtcoaches en 
dorpscoördinatoren te laten blijven 
bestaan. Er zijn nu vijf dorpen met 
zo�n buurtcoach, andere dorpen kun-
nen op aanvraag ook een coach toe-
gewezen krijgen.  In juni bespreken 
het college en de raad de voorstellen 
die nu zijn gedaan.

Open tuinen de Roode Hoeve

NIjbrOEk.- Dit jaar start het tuinseizoen van de Roode Hoeve op maandag 25 
mei: tweede Pinksterdag. De openingsuren zijn tussen 10.00 en 17.00 uur. Hoe-
wel het voorjaar veel frisse dagen en sterke wind heeft gebracht is er veel te 
genieten rondom de oude Nijbroeker IJsselhoeve. De seringen en blauwe regen 
bloeien uitbundig en de vele vaste planten kleuren in alle nuances groen. De 
tuingeraniums bloeien ook al en ook de lange grassenborders nodigen uit om een 
wandeling te maken door het open landschap. Geniet op één van de terrassen of 
in de sfeervolle tuinkamer met een kopje koffie of thee van het uitzicht. Dit jaar 
zijn de tuinen van de Roode Hoeve op alle zaterdagen in juni en juli open voor 
bezoek. Groepen ook op andere dagen, alleen op afspraak. Zie ook onze website: 
www.tuinenderoodehoeve.nl. Telefoon 06-34035581.

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Ziekmakende eierstokken
Vorige week was het weer raak in de weekend dienst: een oudere teef -niet 
gesteriliseerd en nooit nestjes gehad- braakte, was al weken (sinds de laatste 
loopsheid) traag en dronk heel veel water.

Het is één van de weinige diagnoses die dierenartsen nagenoeg “op afstand” 
kunnen stellen. Soms hebben de dieren ook nog stinkende uitvloeiing en dan 
is het plaatje compleet. Een baarmoederontsteking is het geval. De oorzaak 
is hormonaal, en de enige remedie is op zeer korte termijn de baarmoeder 
en de eierstokken chirurgisch verwijderen. De aandoening is te voorkomen: 
u zou de hond met regelmaat een nest kunnen laten krijgen. Daarmee gaat 
de natuur haar gang en blijft de teef hormonaal gezond. Maar dat vinden wij 
natuurlijk geen goed advies: de asielen zijn meer dan overvol en uiteindelijk 
‘slijt’ uw hond natuurlijk ook van de vele dracht- en zoogperiodes. De andere 
optie is het steriliseren (verwijderen van de eierstokken) op jonge leeftijd, 
namelijk vóór of na de eerste loopsheid. Nog een voordeel van steriliseren is 
het aanzienlijk verkleinen van de kans op borstkanker bij de teef. In het geval 
van onze weekend patiënt is het niet goed afgelopen. De baarmoeder was 
inmiddels pus in de buik gaan lekken en het dier bleek zo verzwakt dat het 
niet meer zelfstandig wilde gaan ademen na de operatie... Heel verdrietig. 
Het goede nieuws is dat we er meestal wel op tijd bij zijn: eigenaren zijn vaak 
verbaasd hoe jeugdig de teven weer zijn na de operatie! Wij steriliseren al 
bijna zes jaar met de laparoscoop (kijkoperatie). Daarmee is de ingreep voor 
de teef een snelle, pijnloze  ingreep geworden. 

http://www.trekkertrekklarenbeek.nl
http://www.trekkertrekklarenbeek.nl
http://www.tuinenderoodehoeve.nl


   
 

Molenstraat 17A                        T: 0571 - 28 01 23                                                                                                                
7391 AA Twello                          www.hoortoestelwinkel.nl         
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
    2 hoortoestellen       voor de prijs van 1*  

 

     Uw zeven zekerheden bij HoortoestelWinkel 
 gratis hoortest 
 ruime keuze uit kwaliteitshoortoestellen  
 aanmeting door StAr-erkend audicien Ed Dellink 
 vrijblijvend een hoortoestel uitproberen 
 uitstekende service en nazorg 
 werkt samen met alle zorgverzekeraars 
 gratis huisbezoek mogelijk, bel 0571 – 28 01 23. 
 

          * Zie de voorwaarden in de winkel. 

 

Openingstijden                                                                      Dinsdag   09.30-17.00 uur 
                                                                                                                                  Woensdag   09.30-17.00 uur 
                                                                                                                                 Donderdag  09.30-19.00 uur 

                                                                                                                                   Vrijdag   09.30-17.00 uur 

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

WORKMATE
Type WM 825-QW. Ideale werkbank voor
allerhande klussen. Met verschillende
klemmogelijkheden voor het klemmen
van vele soorten materialen. Hoogte 74 cm.
Draagkracht maximaal 250 kg.

Maandag
25 mei gesloten

Kijk ook eens op: www.scoot.nu

Anklaarseweg 97A

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

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, 

ONDERHOUD 
EN REPARATIE

Vanaf  

€ 895,-

Scootmobielen Pijnappel
Scoot

Vanaf  

€ 895,-

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

12.-

DAMES EN HEREN
BLAZERS
DAMES EN HEREN
BROEKEN

OP EEN SHIRT, BLOUSE OF OVERHEMD

NORMAAL 
39,95/69,95

NU VANAF

25%
KORTING*

20%
KORTING*

BIJ AANKOOP 

VAN EEN BROEK
(VANAF €39,95)

KATOEN EN SPIJKER

TRENDY VOORJAARSMODE
WEEKAANBIEDING

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

Actie geldig van woensdag 20 t/m zaterdag 23 mei. 
*(uitgezonderd extra aanbiedingen)

MFA Terwolde
 Woensdag 3 juni

UITNODIGING
Educatief Centrum de Bongerd

Oud leerkrachten, oud leerlingen en bewoners van 
Terwolde en omgeving, nodigen wij van harte uit 

voor de feestelijke opening van onze nieuwe 
accommodatie aan de Vaassenseweg 3. 

Programma:

15.00 - 17.30 uur: feestelijke activiteiten 
door hele gebouw 

17.30 - 18.00 uur: pauze, hapje en een drankje
18.00 - 18.30 uur: officiële opening

18.30 - 19.00 uur: afsluiting 

Maak kennis met onze nieuwe accommodatie! 
Woensdag 3 juni vanaf 15.00 uur tot 17.30 uur worden er tal 

van leuke activiteiten in en om het gebouw georganiseerd.
Van 18.00 uur tot 18.30 vindt de officiële opening plaats. 

Graag tot ziens! 
Namens gebruikers, het team, 

kinderen en ouders.

Wijbe van der Meer
Directeur de Bongerd
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Achter de Hoven 61  
7419 AG  Deventer
T (0570) 61 42 36
M 06  12 24 20 18
F (0570) 61 46 52
E welkom@voordepoorte.nl

www.voordepoorte.nl

incl. tapijt en leggen.
Uitzoeken uit 30 verschillende

kleuren

€  285,- *
Bel voor een afspraak 

13 treden *

TRAP
STOFFEREN

Voorst schrijft 
rode cijfers 
over 2014
TWELLO.- De gemeente Voorst heeft 
in 2014 meer geld uitgegeven dan 
vooraf de bedoeling was. Vooraf 
werd geschat dat de financiën aan 
het eind van het jaar zo’n drie ton in 
de plus zouden staan, op �288.000. 
Nu de jaarstukken bekend zijn ge-
maakt, blijkt dat er een verlies van 
ruim 185.000 euro genoteerd moet 
worden. Het verschil tussen de ver-
wachte cijfers en de realiteit is daar-
mee bijna vijf ton (474.000 euro). 
Het college wijst twee belangrijke 
oorzaken aan voor het enorme ver-
schil. Ten eerste de grondexploi-
tatie, waar een nadelig resultaat 
van 131.600 euro uit kwam en ten 
tweede de terugvordering van ruim 
530.000 euro die Voorst kreeg van 
het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid voor een ge-
deelte van de uitkering van de Wet 
Sociale Werkvoorziening over 2011. 
De grondexploitatie viel onder an-
dere zo duur uit doordat op De 
Vecht niet zoveel werd verkocht als 
verwacht. Het verlies aldaar wordt 
op 50.000 euro gezet, maar de ac-
countant merkt op dat de verkoop 
mogelijk weer aantrekt als de molen-
stomp gerenoveerd dan wel gesloopt 
is. Een ander groot verlies komt uit 
Wilp-Achterhoek. De gemeente heeft 
daar een haalbaarheidsstudie uitge-
voerd naar eventuele woningbouw 
daar, maar doordat de provincie een 
limiet heeft gesteld aan de woning-
bouwaantallen in Voorst is dat on-
derzoek beëindigd. Kosten: 38.673 
euro. Daarnaast is een groot verlies 
van ruim 78.000 euro bij te schrijven 
doordat de gemeente gronden heeft 
verkocht voor een lager bedrag dan 
waarvoor deze in de boeken ston-

den. Het gaat dan onder meer om 
grond tussen het AOC en het Scha-
kerpad en de hoek Duistervoord-
seweg en Covecostraat in Twello.  
De terugvordering van het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid van 530.000 euro is 
ontstaan door een administratieve 
fout in de verantwoording van de 
gemeente. Deze administratieve fout 
is door de gemeente zelf niet gezien 
en ook de accountant heeft hem niet 
opgemerkt. Voorst is niet de enige 
gemeente die een terugvordering 
boven haar hoofd heeft hangen. Een 
beroepsprocedure tegen het ministe-
rie loopt nog. Voor 2015 verwacht de 
gemeente opnieuw rode cijfers, zo’n 
18.600 euro. In juni bespreken col-
lege en raad de cijfers. 

Pinkster jubileumviering vijfendertig jaar 
rommel- en antiekmarkt 

TErWOLDE/DE VEcHT.- In de 
geest van de viering van 1050 jaar 
Terwolde in 2010, zal op het terrein 
aan de Kuiperstraat op zondag 24 
mei aanvang 10.00 uur in een tent 
een speciale Pinkster en jubileum 
viering plaatsvinden van de protes-
tantse gemeente Terwolde/de Vecht. 
Na de 35e editie van de rommel- en 
antiekmarkt op de zaterdag voor 
Pinksteren zal aansluitend op deze 
zondag (1e Pinksterdag) speciaal 
aandacht worden geschonken aan 
35 jaar rommel- en antiekmarkt. Er 
zal vanzelfsprekend ook aandacht 
zijn voor de mannen van het eerste 
uur, die vanaf 1980 een start maak-
ten met deze inmiddels in verre om-
streken bekend staande gezellige en 
zeer druk bezochte markt.

Alle trouwe huidige 150 medewer-
kers, commissieleden en oud-com-
missieleden zijn inmiddels uitge-
nodigd voor het bijwonen van deze 

speciale viering aanvang 10.00 uur. 
Muziekvereniging Ons Genoegen en 
gospelkoor Inspiration, beiden uit 
Terwolde, zullen hun muzikale bij-
drage leveren. Ook de kinderen van 
de Doe club en Club2000 en hun 
ouders worden voor dit bijzondere 
evenement per email uitgenodigd. 
Tijdens het informele gedeelte vanaf 
11.00 uur zal in de vorm van een re-
ceptie een hapje en een drankje wor-
den aangeboden. 
De jaarlijkse rommel- en antiekmarkt 
vormt een belangrijke verbindende 
en sociale factor binnen de dorpen 
Terwolde, De Vecht en omstreken. 
Velen van jong tot oud dragen jaar-
lijks hun steentje bij om dit evene-
ment succesvol te laten verlopen. 
Ook is de opbrengst van 35 edities 
van dit evenement van groot finan-
cieel belang, als jaarlijkse bijdrage in 
het onderhoudsfonds van de kerk in 
het hart van het dorp Terwolde. 
De markt zal dit jaar voor de 21e 

maal worden georganiseerd op het 
terrein van de familie Kloosterboer 
aan de Kuiperstraat. Ook dit is een 
bijzonder dankbaar feit en een mo-
ment om bij stil te staan. Verder zal 
in verschillende presentatievormen 
ingegaan worden op alle opslag- en 
verkooplocaties welke in de periode 
1980 – 2015 de revue zijn gepas-
seerd. Een mooie foto tentoonstel-
ling en leuke anekdotes zullen de 
jubileum viering compleet maken. 
Het beloofd een bijzondere viering 
te worden in de tent aan de Kui-
perstraat, waar over een aantal jaren 
nog steeds in positieve zin over zal 
worden nagepraat met een goed ge-
voel. Zorg dat je erbij bent op deze 
zondag 24 mei. Ze starten om 10.00 
uur. Alle mensen die dit leuk vinden 
of goede herinneringen hebben aan 
de rommel- en antiekmarkt of die 
deze Pinkster jubileum viering graag 
willen meemaken, zijn bij deze van 
harte uitgenodigd. Voor het eerst in het Hooiland de 

NK gazonmaaierrace
kLArENbEEk-HOOILAND.- Dit jaar 
wordt het Hooilandfeest gehouden 
op zaterdag 30 en zondag 31 mei. Het 
Hooilandsfeest begint op zaterdag-
avond met het traditionele vogelschie-
ten. De schutterskoningin van vorig 
jaar, Martine Brink zal het eerste schot 
lossen om 19.30 uur. Het inschrijven 
begint om 19.00 uur voor zowel jeugd 
tot zestien jaar en voor de schutters 
op de grote houten vogel. Nadien zal 
er in de feesttent een gezellig feestje 
losbarsten met medewerking van de 
pop/rockband Leuck. Deze ervaren 
muzikanten, met een zangeres in hun 
midden, weten er iedere keer weer een 
gezellige boel van te maken. Tussen 
door zal ‘Party Harry’ voor een aantal 
gezellige meezingers zorgen. Dus al 
met al gezelligheid gegarandeerd.

Zondag Nk gazonmaaierrace
Op zondag komt er dit jaar voor de 
eerste keer in het Hooiland de NK 
gazonmaaierrace. De laatste jaren zijn 
er in de omgeving alleen een paar 
demo’s gegeven. Vandaar dat ze erg 
blij zijn dat ze deze wedstrijd in het 

Hooiland mogen houden. De gazon-
maaiers zijn omgebouwd en rijden 
met een flinke snelheid over de baan. 
De coureurs komen uit het hele land 
naar het Hooiland. Ze gaan om de 
prijzen strijden in vier klassen, de su-
per standaard, de special klasse C, B 
en A. In de pauze wordt er een spec-
taculaire unicycle dragrace demon-
stratie gegeven. De vrije training be-
gint zondag om 11.30 uur en de eerste 
wedstrijdmanche om 12.30 uur.

Feestterrein
Het feestterrein is evenals vorig jaar 
aan de Krommedijk bij de familie 
Nieuwenhuis. Voor de kleinsten is 
er een springkussen, een grote zand-
bak en de mogelijkheid om prachtig 
geschminkt te worden. Op zondag-
middag draait DJ Jarno in de feest-
tent. Dus een prachtig programma 
dat mede mogelijk wordt gemaakt 
door alle vrijwilligers en natuurlijk 
niet te vergeten de sponsoren. Voor 
meer info kunt u de website be-
zoeken, www.hooilandsfeest.nl of 
www.gazonmaaierracen.nl.

Unieke primeur op Techniekdag
TWELLO.- Op de techniekdag die 
op 5 juni wordt georganiseerd, 
zal dit jaar een geweldige primeur 
verschijnen. De dag begint voor de 
leerlingen om 9.30 uur en duurt tot 
14.30 uur. Voor het eerst komt de 
Technobiel, een  kolossale vracht-
wagen met twee verdiepingen,  met 
allerlei proefjes en experimenten 
naar Twello. Al een aantal jaren lang 
organiseren de Rotary en het be-
drijfsleven een techniekdag voor de 
groepen 6 van het basisonderwijs in 
de Gemeente Voorst. Elk jaar weer 
hebben 300 leerlingen met hun 
leerkrachten een leuke, boeiende 
en afwisselende dag. En dit jaar is 
het Theodoor Driessen (installatie-
bedrijf Kerkhof) en Cees van Niel 
(installatiebedrijf Van Niel) gelukt 
de Technobiel naar Twello te halen. 
Hoe los je storingen in een CV op 
en wat zijn de laatste technieken? 
Een voorbeeld daarvan is Augmen-
ted Reality, dat bijvoorbeeld wordt 
gebruikt om de virtuele reclamebor-
den tijdens een voetbalwedstrijd in 
beeld te brengen. Het is de bedoe-

ling dat de leerlingen proeven aan 
een aantal dingen. In een volgend 
schooljaar zou de Technobiel (gra-
tis!) kunnen worden uitgenodigd 
om langs te komen op de school. 
Naast de Technobiel als grote trek-
pleister maken de leerlingen met 

diverse andere technieken en tech-
nische beroepen en dat zijn er veel: 
techniek is bijna overal aanwezig en 
de techniekdag kan al een heel klein 
beetje bijdragen aan de toekomstige 
beroepskeuze. Techniek is mooi, 
techniek is nodig en techniek leeft!  

Praat mee met het CDA

Duurzaamheid in de Gemeente Voorst 
rEGIO.- Op donderdag 28 mei 
wordt de jaarvergadering van het 
CDA Voorst gehouden. Het eerste 
deel van de vergadering is besloten, 
daarin worden de jaarstukken be-
handeld. Na de pauze, rond 20.30 
uur, zijn ook andere belangstellen-
den welkom. Dit tweede deel van 
de vergadering zal staan in het teken 
van ‘duurzaamheid’. 
Marnix van Os van Bron Solar zal 
een presentatie geven over de ener-

gietransitie in de regio Stedendrie-
hoek. Bron Solar is een bedrijf in 
Zutphen dat op een maatschappelijk 
verantwoorde manier actief is op het 
gebied van duurzame energie. Aan-
sluitend wordt er informatie gege-
ven over de plannen en ontwikke-
lingen van Energierijk Voorst op het 
gebied van zonne- en windenergie 
en of die plannen aansluiten bij de 
doelstellingen die de provinciale en 
plaatselijke politiek hebben. Er is 

volop gelegenheid om vragen te 
stellen, ook aan de aanwezige CDA-
politici.

Heel bijzonder is dat de bijeenkomst 
gehouden wordt in het nieuwe 
Multifunctioneel Centrum, aan de 
Bosweg 14 in Klarenbeek, dat in 
het weekend na 28 mei officieel in 
gebruik genomen zal worden. Het 
CDA Voorst heeft dus een primeur. 
Een extra reden om te komen.
 

Bloemen, bloembollen, boeke� en, kamer-
planten, tuinplanten, rouwbloemwerk en kado’s. 

Marktplein 1, 7391 DE Twello 
0571 - 273677

Pioenen 
boeket
per stuk

7.95

http://www.hooilandsfeest.nl


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 e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

�

�
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MODE VOORDEELWEEK
BEPAAL UW EIGEN KORTING

van woensdag 20 t/m zaterdag 23 mei

Kom ook profi teren! 
Dit mode voordeel geldt 
voor de gehele collectie 
*(uitgezonderd extra 
aanbiedingen)

2 ARTIKELEN
15%KORTING*

1 ARTIKEL
10%KORTING*

3 ARTIKELEN OF MEER
20%KORTING*

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

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.55 3.50

1.55

2.35

2.45

Snijworst
uit eigen worstmakerij

Bekijk onze BBQ folder op
www.buurmantwello.nl

Kip grillworst
uit eigen worstmakerij

Pinkstersalade
uit eigen keuken

Rib-eye
naturel of gekruid

Coppa di Twello
uit eigen worstmakerij

21 t/m 25 mei 2015

100 gram stuk

100 gram

100 gram

100 gram

SS ij K

R
n

Truffel 
cordon bleu

145

Een heerlijk mals lapje

varkensvlees gevuld met

truffelcreme en courgette.

100 gram

RibR

TTTrufffel

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

10.00

7.00

2.50

2 Hollandse Maatjes +
2 Lekkerbekken + 
pak Roggebrood

Ovenheerlijk 
Visschuitjes

Long sliced gerookte 
Schotse Zalm 

samen

2 voor

100 gram

tweet van de week: Ik put 
kracht uit de natuur en 

spiritualiteit en maak muziek. 
Surf naar www.voorst.pvda.

nl

te koop 12.5 hectare gras 
op stam, gelegen Bekendijk/

Beentjesweg. Tel: 06 
54676945.

graszoden hedera verschil-
lende soorten Hydrangia 

rhododendron vaste planten 
heesters enz.  www.

kwekerijhetveld.nl Veldw 50 
Klarenbeek t. 0553011451 

0651554827

last van mollen? Laat ze 
vangen! E.L. de Weerd. 

06-13456651

te huur leuke vak.woning in 
norg (dr), hond is welkom, 

fietsen aanwezig. Juli en aug 
nog vrij. Zwembad in het dorp 

info 055-5214642

scheidingsWijze[n]. Scheiden is niet alleen afronden wat 
geweest is, maar ook een nieuwe start. je kunt het nu goed 

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

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk gerda 
oosthuizen Spatadertherapie, 

Sportmassage, Medical 
Taping, Dorn methode. 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 twellotrading.

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

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

IJsbergsla   0.79

Klasse 1 AA 

Asperges kilo  5.99

Vers gesneden 

Spitskool 500 gram  0.89

Super pers  

Sinaasappels 20 stuks  2.99

  
20 stuks 3.49

  
bakje 0.59

VVVers gesneddden
Mandarijnen

SS

Cherry Tomaten

Vol sap en vitamines
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
WeekendFuck! Scheetje!

beste Voorstenaren
We zijn het misschien vergeten, maar er was nogal wat rumoer in het 
land om de kreet ‘fuck de koning’.  Justitie greep  in. Vorig  jaar was er een 
akkefietje met  een  propje papier of zoiets dat naar de Gouden Koets  ge-
gooid werd en dan was er ook nog De Schreeuw (op de Dam). Wat er dan 
toch in die hoofden van justitie en rechters omgaat om zo rigoureus tegen 
deze mensen op te treden! Ik snap het niet. Terecht schreef een krant dat 
wat dat betreft Nederland lijkt op Thailand. Even pathologische reactie 
als het om het koningshuis gaat. Dit terzijde.
Maar dit is meer folklore van ons Nederlands Justitieel apparaat. Leuk om 
op vakantie te vertellen tegen buitenlanders. 

Het vrije woord
Wat wel opvalt, is het verschijnsel ‘het vrije woord’ of ‘vrijheid van me-
ningsuiting’ enzovoort. Van Gogh, de held van semi-intellectueel Amster-
dam en voortgezet door  De Held Van Het Vrije Woord: ons aller Wilders 
kon en kan de meest gemene, beledigende taal uitbraken onder het mom 
van het Vrije Woord. Er is ook nog zoiets als wellevendheid. Je kunt het-
zelfde zeggen maar in beleefde termen. Is veel moeilijker maar wel cre-
atiever. 

Neem het woord ‘fuck’
Sinds 1950 in Nederland is fuck een uitroep van ergernis. Zoals: verdorie 
(1889. Bet: God verdorre je), of sapperloot, sakkerloot (1612 bet. Heilige 
doop-sacra lotto, latijn) of godsamme (1950, uitroep van schrik. Bet. God 
zal me…daarna invullen wat je denkt dat God zal doen met je) of sodo-
mieter ( 1853, scheldwoord. Heeft iets met homoseksualiteit te maken, 
gaat terug tot Genesis 18 en 19 en de stad Sodom) of – tot slot: verdom-
me(1201 iemand vervloeken).

Dus
Veronderstel dat er geroepen was: ‘sapperloot’. En als ik tegen de poli-
tieagent die mij bekeurt roep: ‘verdorie’, dan zou  dat harder aan moeten 
komen als ‘fuck’. Ik vermoed dat justitie dat woord ‘fuck’ uit het Engels 
vertaalt en dan betekent het ‘neuken’. Maar in onze eigen taal betekent 
het gewoon een uitdrukking van boosheid.
We moeten het allemaal niet zwaarder maken als nodig is. Je hoort het 
natuurlijk niet tegen een koning te roepen, tegen niemand eigenlijk. Ook 
niet tegen agenten. Maar ja, goh, soms heb je je niet onder controle. En 
‘fuck’ is in de mode. Sinds 1950!

Alles zeggen
Alles zeggen, vrijheid van meningsuiting? Eigenlijk ben je niet bezig met 
de bekende vrijheid van meningsuiting maar gewoon de ander belache-
lijk te maken om zijn geloof, opvattingen of wat dan ook. En dat is ge-
woon laf. En een lafaard zijn vind ik het ergste van alles
Groeten ook aan jullie huisgenoten, die als iemand een windje laat, het  
niet hoort te hebben over een scheet, maar als iemand een hondje ziet en 
roep ‘wat een scheetje’ dan kan dat wel. Scheet niet, scheetje wel. Verdo-
rie wel, fuck niet. 

Renier van Bronsheim

Er zijn weer meer spullen dan ooit

Rommel- en antiekmarkt 
komt er weer aan
TErWOLDE.- De rommel- en an-
tiekmarkt in Terwolde wordt zoals 
traditioneel, weer op de zaterdag 
voor Pinksteren, dus op 23 mei ge-
houden op het terrein van de familie 
Kloosterboer aan de Kuiperstraat. De 
mensen die het jaar rond bezig zijn 
geweest om spullen voor die jaar-
lijkse rommelmarkt te verzamelen, 
hebben met hulp van heel veel men-
sen uit de regio weer veel mooie, 
vreemde en soms ook zeldzame ar-
tikelen bijeen weten te brengen. Dit 
jaar zijn er weer bijzonder veel lp’s, 
boeken en brocante. Natuurlijk zijn 
er ook allerhande spullen uit vooral 
groetmoeders tijd en ontbreken ook 
de omlijstende artikelen niet. Er 
zal weer goed voor de inwendige 
mens worden gezorgd, er is ruim 

voldoende parkeergelegenheid aan-
wezig en zo als gebruikelijk zullen 
er door de mensen met de groene 
vingers weer veel bloemen, planten 
en heesters worden aangeboden. Dit 
jaar kunnen de kinderen zich volop 
vermaken op een springkussen, ter 
beschikking gesteld door mechani-
satiebedrijf Bonhof. De markt begint 
om 9.30 uur terwijl de veiling van 
de bijzondere spullen om 11.00 uur 
van start gaat. Het is de 35e keer dat 
deze rommel- en antiekmarkt wordt 
georganiseerd en de opbrengst is 
zoals gebruikelijk bestemd voor het 
onderhoudsfonds van de plaatselij-
ke Cosmas en Damianus kerk. 

jubileum viering
In de grote tent waar op zaterdag 

het grootste deel van de markt plaats 
vindt zal op zondag 24 mei een Pink-
ster-jubileum viering plaats vinden 
met medewerking van de leden van 
muziekvereniging Ons Genoegen en 
gospelkoor Inspiration uit Terwolde. 
Vanaf 11.00 uur vindt in dezelfde 
tent een receptie plaats voor de vele 
vrijwilligers aan de activiteiten waar 
tevens kennis kan worden genomen 
van een foto expositie over 35 jaar 
rommel- en antiekmarkt in Terwol-
de.

Leerlingen de Hagewinde 
verkopen loten
WILP.- Van 20 mei tot 3 juni verkopen de leerlingen van OBS Hage-
winde loten voor de Jantje Beton Loterij. Deze loterij is zo opgezet dat 
de deelnemende basisscholen de helft van de opbrengst mogen beste-
den aan buitenactiviteiten of het opknappen van het eigen schoolplein. 
OBS Hagewinde is van plan om de opbrengst van de loterij te besteden 
aan het nieuwe schoolplein. De andere helft van de opbrengst gaat naar 
de buitenspeelprojecten van Jantje Beton. De Hagewinde draagt op deze 
manier bij aan het buitenspelen bij de school en vergroot de speelkan-
sen voor andere kinderen in Nederland. Dat is keihard nodig in een tijd 
waarin 80 procent van de kinderen te weinig beweegt en het drama-
tisch gesteld is met de vrije buitenspeelmogelijkheden in veel buurten. 
Mensen die een lot kopen bij leerlingen van OBS Hagewinde helpen 
hen aan een uitdagender schoolplein 

Dansgroep `De Eskape` viert 25-jarig bestaan
DE WOrP.- De Eskape is eigenlijk 
al ouder dan 25 jaar, maar in 1990 
kreeg de toenmalige werkgroep Dans 
de naam “de Eskape”. Sinds die tijd 
is de Eskape gegroeid van een klein 
groepje tot een bloeiende dansgroep, 
die bijna iedere avond van de week 
lessen geeft in ‘t Hovenhuus. In 
juni van dit jaar wordt het 25-jarig 
jubileum gevierd met allerlei acti-
viteiten en natuurlijk de jubileum-
voorstelling in ’t Hovenhuus aan 
de Leliestraat op de Worp. De acti-
viteiten vinden plaats in de week 
van 7 t/m 14 juni. Het programma 
van deze jubileumweek is te vinden 
op: www.wsvdehoven.nl. Er is on-
der meer een fototentoonstelling te 
zien en er wordt een dansavond ge-
houden. Op dit moment zijn er acht 
recreatiegroepen met dansers in de 
leeftijd van 4 tot 50 jaar. Daarnaast 
zijn er enkele selectiegroepen. De 
eerste selectiegroep, die nu nog be-
staat, is in 1999 gestart door Esther 
van Zweden. Bij een selectiegroep 
hoort natuurlijk ook een pakkende 
naam en dankzij Jaap van Zweden 
is deze groep gedoopt tot `Puur`. 
Daarnaast is er nog de selectiegroep 
`Point` en sinds 2012 is er `Pril`, een 
jonge talentengroep voor meisjes 
vanaf zeven jaar. De Eskape heeft 
zich aangesloten bij de KNGU (Ko-
ninklijke Nederlandse Gymnastiek 
Bond). Dit geeft de mogelijkheid om 
mee te doen met dansvoorstellin-
gen. Door deze voorstellingen zijn 
enkele groepen in een theaterdemo 
terecht gekomen. Dit is voor dansers 
natuurlijk een hele belevenis.

jaarlijkse voorstelling
Ieder jaar wordt het seizoen afge-
sloten met een dansvoorstelling. 
Deze voorstellingen waren in eerste 
instantie in ‘t Hovenhuus, maar de 
Eskape heeft ambitie en de volgende 
stap was Jachtlust Twello. De grote 
droom om een voorstelling te geven 
in de Deventer Schouwburg ging in 
2010 in vervulling via het project 
On Stage. Het hele seizoen stond in 
het teken van de musical The Magic 
Flight. Het publiek, de dansers, de 

docenten en de werkgroep waren zo 
enthousiast, dat in 2013 de tweede 
musical, In the PIGture, ten tonele 
werd gebracht. In 2014 werd onder-
dak gevonden in het Cultuurhuus in 
Bathmen. Op zondag 25 januari van 
dit jaar hadden de selectiegroepen 
het geluk om weer een keer in de 
Schouwburg te staan met een nieuw 
On Stage project: ‘De Stadsborrel’, 

een project van Dansgroep de Es-
kape in samenwerking met de Mu-
sical en Theaterschool La TalenTia, 
Studio DanZo en de Notru Damus. 
Al met al is het kleine dansgroepje 
van de Worp uitgegroeid tot een 
grote en gezellige vereniging, waar 
veel meiden en tegenwoordig ook 
jongens van de Worp elke week ko-
men dansen. 

Dansgroep `De Eskape` tijdens een uitvoering. 

Donderdag 21 t/m  zaterdag 23 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

Asperge’s

Aardbeien

IJsbergsla

Aardappelen

Hollandse 

Hollandse 

Nieuwe Oogst Hollandse

De enige echte Malta

500 gram

per krop

kilo

2,5 kilo

€ 1.99

€ 0.59

€ 3.49

€ 2.99

“en ik maar denken dat het iets te maken had met drank..”

“IS-LAM-ITISERING”



Profiteer nu bij Arke Twello 
van extra voordeel!

Boek uw vakantie en ontvang de 2e hap van de week gratis bij de Waardige Waard

Arke Twello
Marktplein 59  
7391 DH Twello  
Tel. 0571 275533  
twello@arke.nl

Geldig bij nieuwe boekingen gemaakt in 
de periode van 20 mei - 20 juni 2015, 
na boeking ontvangt u een tegoedbon.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

 
www.hertgers-keurkas.nl 

 
 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

 
 

 

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

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

te koop: schitterend antiek 
eiken kabinet (3 lades, 2 

deuren) hg 2.45 - d 60 - br 
1.60 Twello 0571-849972/06-

10945610

camper gezocht door 
particulier, contante 

betaling tel. 06 53407152. 

 
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

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

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. ook tuinhuizen en 

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

nl

paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 

www.ikwilproeven.nl

Mulder orthopedie voor uw 
steunzolen en sportzolen. 

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

Bel voor een afspraak of 
vrijblijvend advies 06-14375736 

www.mulderorthopedie.nl

vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.visser 06-22459707

harry de Winkel hoveniers-
bedrijf Schoffelen, onkruidvrij 

houden van uw tuin 055-
3015271

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

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

OP GORDIJNEN & BUITENLAK

BTW VRIJE WEKEN!

Actie geldt van 25 mei t/m 6 juni 2015!
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BANKSTELLEN
HOEKBANKEN

Twello 
  Duistervoordseweg 29     

Twello 
  Duistervoordseweg 29     

2e Pinksterdag OPEN

mastermaster
MeubelMeubel

Wonen & slapen

Gratis parkeren

998998
2298Elektrische

 BOXSPRING
Compleet als afgebeeld

 180 x 200
 €.1098

 160 x 200

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

waaronder eigentijds, modern, klassiek; Losse banken, 

Complete woonprogramma’s (Bijzet)-Fauteuils, (Relax)-fauteuils,
 , Kasten, Salon-tafels, , TV-meubels, (Arm)-Stoelen(op wielen) Dressoirs

Eettafels in alle soorten en maten, Kloostertafelen  enz. enz

BANKSTELLEN
HOEKBANKEN

* m.u.v. modellen: Caresse, Elite CoolTouch, Roma

HALF GELD
0202

*Geldig t/m 25 mei 2015

*Alleen geldig bij inlevering van deze advertentie

% EXTRAEXTRA
KortingKortingMatrassenMatrassen

*

*

Alles tot

LEEGVERKOOP
Opheffing

www.meubelmaster.nl

NIEUW UITNIEUW UIT

2e Pinksterdag EXTRA open
2e Pinksterdag EXTRA open

11.00 - 17.00

&

FAILLISSEMENT
XLXL

   
Tot einde aangevuld met

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

WEG=WEGWEG=WEG

+Swiss   Dream
®

*****
©

Seizoenslotavond 
Rode Kruis Voorst

De geslaagden voor het EHV certificaat met kit, Peter van de Meer met materiaalkist, af-
scheidnemende dr. Roelof de Jong en kaderinstructeur Karin Wagenaar.

kLArENbEEk.- Afgelopen woensdagavond 13 mei organiseerde het rode kruis haar sei-
zoenslotavond. Het was een gezellige avond met veel lovende woorden richting geslaagden 
en bedankjes richting de afscheidnemende dr. roelof de jong en Peter van de Meer die voor 
de hulpverlening vijf kisten met materiaal, om wandelletsels mee te behandelen, verzorgde. 

De nieuwe voorzitter Anton Jansen had deze 
avond de eer Auke Klene, Manuel Veldhui-
zen en Sander Veldhuizen in het zonnetje te 
zetten in verband met het halen van het EHV 
certificaat. Voor het behalen van het EHV cer-
tificaat moeten drie modules behaald worden, 
waaronder de meest pittige module alcohol en 
drugs. Alle drie de geslaagden hebben onder-
tussen heel veel ervaring in het hulpverlenen, 
zeker in het uitgaanscircuit en als de afdeling 
hoog zit om vrijwilligers te vinden, weten zij 
zich vrij te maken.

kaderinstructeur
Anton had ook de eer Karin Wagenaar te fe-
liciteren met het behalen van haar volledige 
Kaderinstructeur diploma. Karin is begon-
nen bij het Rode kruis afdeling Voorst om 
als vrijwillig Kaderinstructeur te kunnen 
gaan instromen. Deze cursus was in begin 
als verkorte versie opgezet maar al snel bleek 
dit niet haalbaar te zijn. Peter van de Meer, 
kaderinstructeur van de Voorster afdeling, 
heeft haar praktijk ervaring laten opdoen en 
andere instructeurs hebben tijd vrij gemaakt 
om de cursisten alle kennis bij te brengen, 
waardoor ze konden slagen op de toets mo-
menten. Al met al ging hier heel veel tijd in 

zitten, maar Karin zette door. Nu na het be-
halen van het reanimatie AED-gedeelte is ze 
Kaderinstructeur. 

Dokter roelof de jong
Roelof is al vele jaren verbonden geweest aan 
de Voorster afdeling. Zijn loopbaan binnen de 
afdeling begon bij het overnemen van de prak-
tijk van Dr. Blok. Hierbij was de functie van 
colonne commandant een vereiste. Met het 
overnemen van de praktijk door Dr. Gijs Smit 
heeft Roelof aangegeven de functies binnen de 
afdeling te stoppen, hiervoor is Roelof al tijdens 
een nieuwjaarsreceptie voor bedankt. Maar de 
afdeling was zeer dankbaar dat hij toch het in-
structeur-schap wilde doorzetten, inclusief de 
bijscholing. Roelof werd heel hartelijk bedankt, 
door voorzitter Anton Jansen, voor zijn jaren-
lange inzet voor de afdeling.

Materiaal wandelletsels 
Dankzij Peter van der Meer heeft de afdeling 
nu voor de hulpverlening vijf kisten met mate-
riaal om wandelletsels mee te behandelen. Dit 
is speciaal voor diverse sport en wandelevene-
menten, zoals Kennedymars, X-treme Bussloo 
maar ook tijdens de diverse volleybal en voet-
bal evenementen.

Einde aan rommelmarkt bij Radboudkerk
DE WOrP.- Ten gevolge van de sluiting van de Radboudkerk aan de Twelloseweg op de Worp 
komt er ook een einde aan de jaarlijkse rommelmarkt op deze plek. De laatste keer dat de rom-
melmarkt gehouden werd was zaterdag 9 mei. Wederom is dit een zeer geslaagde rommelmarkt 
geweest en de opbrengst was ruim 6000 euro. Het is een rommelmarkt die op de wijk en door 
alle bezoekers erg gewaardeerd wordt door de leuke en prettig geprijsde spullen en tevens de 
sfeer en gezelligheid. Vanuit de wijkvereniging is te kennen gegeven dat ze dit stokje over wil-
len nemen zodat deze rommelmarkt de volgende jaren weer doorgezet gaat worden. Volgend 
jaar zal er een rommelmarkt in de wijk gehouden worden op de tweede zaterdag van mei. 

Dauwtraptocht groot succes
kLArENbEEk.- De dauwtraptocht, georganiseerd door Sportclub Klarenbeek, kon dit jaar 
een groot succes genoemd worden. De tocht startte ’s ochtends, tussen 8.00 en 11.00 uur, bij 
het multifunctioneel centrum en ging onder andere via Apeldoorn, Ugchelen en Beekbergen. 
Traditiegetrouw is Hemelvaartsdag de fietsdag van het jaar. Dit jaar stond het weer ook toe 
om lekker te gaan fietsen, het was zonnig en een aangename temperatuur. De 150 deelnemers 
hadden de keuze uit de grote route (40 km) of de kleine route (25 km). 

Dauwstappen wederom geslaagd

Pinksterfeesten in aantocht
DE VEcHT.- SV VenL kan terug kijken op een succesvol begin van de tentfeesten. Een groot 
aantal mensen heeft woensdagavond 13 mei de feesttent bij SV VenL bezocht. De band 
‘HIkE’ in combinatie met Dj bart van de Linde maakte hun namen waar door er een fantas-
tische avond van te maken. jong en oud was aanwezig waardoor er een topsfeer ontstond 
waar met volle tevredenheid naar wordt terug gekeken.

Pinkstersfeesten
De Vecht kan nu enkele dagen genieten van 
de rust aangezien de Pinksterfeesten eraan 
zitten te komen. Gezien het prima verlopen 
Dauwstappen gaat VenL de Pinksterfeesten op 
zaterdag 23 mei en maandag 25 mei met veel 
vertrouwen tegemoet. 

Zaterdag 23 mei zullen de Pinksterfeesten 
vanaf 20.00 uur beginnen met het vogelschie-
ten. Wie zal de schutterskoning of schutters-
koningin 2015 in De Vecht worden? Om 20.00 
uur zal de huidige schutterskoning Willy 
Klumper letterlijk en figuurlijk het startschot 
geven. Tot het begin van het vogelschieten 
kan nog worden opgeven. Aansluitend zal 
de band ‘BARCODE’ de feestavond in de tent 
laten los barsten. Evenals met Dauwstappen 
is DJ Bart van der Linde het gehele weekend 
aanwezig. 
Zowel zaterdag als maandag zal Bart ervoor 

zorgen dat er een gezellig sfeertje ontstaat. De 
feesten zijn zoals gebruikelijk voor alle leeftij-
den toegankelijk. 

Maandag staat verder in het teken van fami-
lievoetbal. Al jaren wordt er op een regulier 
speelveld, 11 tegen 11, gestreden om de fel-
begeerde titel. Diverse families uit De Vecht 
en omstreken zullen strijden om de hoofd-
prijs. De aftrap van de eerste wedstrijd zal om 
9.30uur zijn. Natuurlijk wordt er ook aan de 
jeugd gedacht. Er zal een springkussen zijn en 
om circa 13.00 uur zal er een verrassingsac-
tiviteit voor de kinderen zijn. Zoals elk jaar 
wordt het Pinksterweekend geëindigd met 
een eindfeest. DJ Bart zal het weekend afslui-
ten wat tevens het einde zal worden van het 
tentfeest seizoen bij Venl. De organisatie heet 
iedereen van harte welkom op het sportpark 
en hoopt op weer een fantastisch Pinkster-
weekend in De Vecht.
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Black Diamonds
pot ø 23 cm, 
heester, 
van 19,95

Incrediball/
Strong 
Annabelle
pot ø 23 cm, 
heester, 
van 13,95 

Annabelle
pot ø 14 cm, 
heester, 
per stuk 3,99

Music Collection
pot ø 23 cm, 
heester, 
van 19,95 

Magical 
pot ø 23 cm, 
heester, 
van 19,95

Macrophylla/Teller 
pot ø 23 cm, heester, van 11,50

Hortensia AZ 
1 kg, organische 
meststof, 
van 6,99

Paniculata 
Phantom/Limelight/
Pinky Winky 
pot ø 23 cm, 
heester, 
van 11,50 

Hortensia 
potgrond
20 liter, 
van 3,99 

799

249

999

1495

1495

499

799

899

1495

3 voor

Nieuw
Lange bloeitijd

Bloempluimen

Donkere bladkleur

Boerenhortensia

Kleurverandering 
per seizoen
Gezien op TV!

Grote stevige 
bloemen

Grote bloemen

Hortensiaweek!

Liefde voor groenTuinland Wilp
Wilpsedijk 14, 7384 CC Wilp www.tuinland.nl

1e Pinksterdag 24 mei gesloten
2e Pinksterdag 25 mei geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl
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Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

Aanleveren redactie
TWELLO
Adri Alburg
Parelhoendreef 7
7391 EC  Twello
Tel. (0571) 27 32 07
alburg.adri@gmail.com

TWELLO/TEUGE
Barbara Hoose
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marcroerdink@hotmail.com
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Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
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Tel. (0575) 50 21 04
gerrie.voorsternieuws@gmail.com

Acquisitie
Gert jacobs
Telefoon (055) 301 15 67
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Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten over 
bezorging:

All-Inn verspreiding
Tel. (0571) 27 41 37

Stier Herman naar Zomerexpo 
in gemeentemuseum Den Haag
TWELLO.- Niet voor het eerst is Twellonaar rien Lengkeek in het 
nieuws in verband met zijn kunstuitingen, die niet onopgemerkt blijven. 
Met opnieuw een bijzonder exemplaar heeft hij voor de tweede keer een 
bijzondere plek veroverd. Oud-dierenarts rien Lengkeek is een kunst-
liefhebber en dieren blijven hem onverminderd boeien. Hij liet het niet 
bij bezoeken aan musea en exposities, hij stortte zich er zélf met hart 
en ziel in om kunst als hobby te beoefenen. En wat hij met zijn handen 
vorm geeft is op z’n minst opmerkelijk te noemen. 

Voor de tweede keer is hij geselec-
teerd voor de jaarlijks terugkerende 
Zomerexpo in het Gemeentemuse-
um van den Haag. Het thema dit jaar 
is ‘Woest’ en hij heeft meegedaan 
met het beeld van stier Herman. 
Voor dit concours artistique wor-
den zo’n 3000 werken ingezonden. 
Een deskundige jury selecteert daar 
de beste 250 uit die deze zomer te 
zien zijn in het museum en daar is 
hij bij! Met succes is hij na zijn pen-
sionering driedimensionaal gaan 
beeldhouwen. Een scherp oog, ge-
combineerd met vakkundige kennis 
van anatomie zouden tot een voor 
hem aanvaardbaar niveau leiden. 
Ondertussen is duidelijk geworden 
dat anderen zijn creaties ook mooi 
vinden. Al eerder heeft een beelte-
nis van een ouder echtpaar in het 
Gemeentemuseum van Den Haag 
mogen staan. De markante kop van 
Mandela siert inmiddels permanent 
de Zuid-Afrikaanse ambassade. 

Stier met ballen
“Ik heb de stier gemaakt omdat ik de 

essentie van een stier wilde uitbeel-
den”, legt Rien uit en vervolgt: “het 

meest opvallende vind ik dan de 
spreekwoordelijke stierennek, daar 
horen ook zijn ballen bij. Zonder die 
ballen is een stier een bonk vlees, 
dat vandaag geslacht wordt en mor-
gen wordt opgegeten. Aan de ballen 
ontleent hij zijn bestaansrecht en 
zijn kracht.” Volgens de kunstenaar 
vielen de ballen binnen zijn beeld-
houwgroep niet in de smaak. Aanlei-
ding voor hem om te denken: “maar 
ik zal ze krijgen.” En hij noemde het 
beeld Herman, naar de genetisch ge-
modificeerde stier die aan zijn doch-
ters het vermogen vererfde om een 
nieuwe stof in de melk te produce-
ren die anders alleen via chemische 
en kostbare weg was te verkrijgen. 
Zo heeft het beeld met de naam Her-
man nog meer cachet en kun je niet 
om z’n ballen heen. De expositie is 
van 11 juli tot en met 20 september 
en trekt meestal zo’n 60.000 bezoe-
kers. 

Stier Herman van Rien Lengkeek. 

Kortom, er staan weer drie gezellige dagen op 
het programma aan de Hoevesteeg 3 in Tonden.

Laatste weekend van mei, Oranjefeest 
TONDEN.- De winter is voorbij 
en de zomer komt eraan, het is 
weer tijd voor de Oranjefeesten in 
Tonden! Op vrijdag 29 mei vanaf 
18.00 uur beginnen de festivitei-
ten aan de Hoevesteeg 3 in Ton-
den met spelletjes voor alle kin-
deren uit de omgeving. Terwijl de 
kinderen hun vaardigheden tegen 
elkaar kunnen meten, strijden de 
moeders en andere aanwezige da-
mes om de grote prijs van Tonden 
bij het ringsteken. De inschrijving 
start om 18.00 uur, de wedstrijd 
start rond 18.30 uur. Als tegen de 
schemer de ringen onzichtbaar 
zijn geworden worden de prij-
zen verdeeld en gaan de kinderen 
naar de kinderdisco. Vanaf 21.00 
uur kan het dak eraf. De band 

Overload treedt op en de entree is 
voor iedereen gratis.
Op zaterdagochtend wordt tradi-
tiegetrouw geschoten op de vo-
gel. De inschrijving voor het vo-
gelschieten begint om 10.30 uur. 
Rond 11.00 uur wordt het spits af-
gebeten door de schutterskoning 
van vorig jaar, Martin Koopman. 
Bij de jeugd begint het vogel-
schieten om 12.00 uur en wordt 
het eerste schot gelost door de 
jeugdkoningin van vorig jaar, Loes 
Schweertman. Tijdens het schie-
ten is het immer gezellig en neemt 
Tonden de tijd om met elkaar bij te 
kletsen. Na het vogelschieten is er 
tijd voor oud Hollandse spelletjes 
die worden aangekleed met gezel-
lige muziek van dweilorkest De 

Spekboeren uit Voorst. ’s Avonds 
in de tent terug in de tijd met de 
Disco Party, TOUCH OF THE 90’s. 
Lekker swingen op overbekende 
nummers uit vervlogen tijden. 
Ook dit jaar wordt het weekend 
weer afgesloten door een mid-
dag concert van de Achterhoekse 
band Boh Foi Toch, die dit jaar 
hun 25-jarig bestaan vieren en al 
voor de 22ste keer naar Tonden 
komen! Het concert begint om 
13.30 uur en staat garant voor een 
onmeunig gezellig middag. De 
tent gaat een uur voor het concert 
open. Het bestuur van de Oran-
jevereniging hoopt dit jaar weer 
vele mensen in Tonden te kunnen 
begroeten en ziet uit naar een erg 
gezellig en zonnig weekend.

 
Boh Foi Toch.

Voorjaarsbuien
karakteristiek in het voorjaar is een weertype met buien afgewisseld 
door flinke zonnige perioden. Voorjaarsbuien worden afhankelijk 
van de tijd waarin ze zich voordoen ook wel maartse buien of april-
buien genoemd. Duitse en Engelse weerkundigen spreken over April 
wetter en April showers.

De buien ontstaan in koude uit de poolstreken afkomstige lucht die 
aan de achterkant van depressies naar het gebied van de Noordzee 
wordt gevoerd. In het vroege voorjaar is de zee en de lucht vlak boven 
het water warmer dan de poollucht op grote hoogte in de atmosfeer.  
Het kan dan ook tamelijk guur weer zijn met relatief lage temperaturen 
en soms ook een vlagerige wind. Warme lucht is lichter dan koude, zodat 
het warme luchtlaagje vanaf de zee zal stijgen wat tot de vorming van tal-
rijke wolken leidt. Dat proces is enigszins vergelijkbaar met opstijgende 
luchtbelletjes in een pan kokend water. In de atmosfeer kunnen de sta-
pelvormige wolken tot enorme afzonderlijke buiencomplexen uitgroeien. 
De buien kunnen vergezeld gaan van hagel en onweer. Als de lucht koud 
genoeg is kan een voorjaarsbui ook (natte) sneeuw opleveren. Sneeuw- en 
hagelbuien kunnen zorgen voor plotselinge en kortdurende gladheid. In 
het binnenland sterft de buienactiviteit ‘s avonds snel uit omdat het daar 
dan sterk afkoelt. Overdag, wanneer het land door de zon sterk wordt op-
gewarmd, breidt de buienactiviteit zich landinwaarts uit en kunnen er 
ook daar buien vallen. Toch leveren voorjaarsbuien in het algemeen maar 
weinig neerslag op, omdat ze meestal snel passeren en maar kort duren.  
Tussen de buien door klaart het flink op en heeft de lucht meestal een diep 
blauwe kleur. Dat komt omdat de poollucht weinig verontreiniging bevat 
en relatief droog is. Het zonlicht wordt dan minder verstrooid waardoor de 
stapelwolken tegen een mooie blauwe hemel afsteken. 

Wisselvallig weer
Ook deze week weer sterk wisselvallig weer.
Woensdag 15 graden met de nodige buien.
Donderdag een betere dag dan 16 graden met zon en wolken.
Vrijdag de mooiste dag van de week dan kan het kwik oplopen naar 20 
graden.
Zaterdag weer minder, dan regen en later buien bij 14 graden als maxi-
mum.
Zondag 16 graden met zonnig weer.
Maandag 17 graden met zon en buien. Kortom geen onaardig pinkster-
weer.

Mark Wolvenne, Terwolde.

Bingo
VOOrST.- Dames, aanstaande zaterdagavond nog geen plannen? Kom dan 
naar de Ladies Bingo bij het Dorpshuis in Voorst! Het beloofd een spette-
rende avond te worden en voor alle leeftijden. Vergeet niet je man/vriend 
uit te nodigen vanaf 22.30 uur, dan wordt de avond namelijk afgesloten met 
een gezellige afterparty. De bingo wordt georganiseerd door Annelicious met 
medewerking van Pink Diamond. Annelicious is altijd op zoek naar nieuwe 
collega’s. Geïnteresseerd in management, sales, marketing kom dan zaterdag 
ook zeker even aan of neem contact op. 
Meer informatie, www.annelicious.eu. 



U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

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

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges
  (batterijen)

Hans Hartgers
    06-23920153

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Zondag 24 mei 2015
1e Pinksterdag buff et
Het bourgondisch buffet bestaat uit:

- groentensoep vooraf
- gehaktballetjes in zoetzure saus
- kipfi letreepjes in piri piri saus
- ribeye rollade met pepersaus
- Hollandse rijstschotel
- Bourgondische krieltjes met spekjes en ui
- gerookte beenham
- rundersalade
- scharrelsalade
- vers fruitsalade
- diverse soorten brood
- huisgemaakte kruidenboter

Vanaf 18.00 - 20.00 uur € 17,00 p.p.

Maandag 25 mei 2015
2e Pinksterdag

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

Reserveren kan tot zaterdag 23 mei in Bowling 
de Scherpenhof of bij de receptie

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

Playcity is geopend van 11.00 - 18.00 uur
www.scherpenhofplaycity.nl

U kunt beide pinksterdagen vanaf 14.00 uur 
gebruik maken van de bowlingbaan. 

€ 19.50 per uur, per baan. Max. 6 personen

www.theotuinplanten.nl

2e pinksterdag 
de hele dag open

Nu volop 
geraniums, perk- en 

balkonbak planten en 
hangpotten

- Groente- en tuinplanten
- Tuinzaden
- Pootaardappelen
- Plantuien
- Potgrond
- Perkplanten
- Balkon- en bloembakplanten
- Heesters - conifeer en klimplanten
- Vaste planten

‘s maandags de hele dag open
van 8.00 tot 18.00 uur

Profi teer deze dag van

 10% korting 
op het gehele assortiment

Markten: • di. Doetichem • wo. Putten 
• do. Zutphen • vr. Arnhem • za. Zutphen

Molenallee 49, Wilp 
Tel: 06 - 21 49 19 11

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

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

Dinsdag t/m zaterdag 16.00 - 21.30
Zondag 12.00 - 21.30

OOOpeniiings ititijdjdjden

1e & 2e Pinksterdag
een uitgebreid onbeperkt Chinees buffet

€ 23,95P.P.

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

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

Speciale actie

- Periodiek onderhoud
- Installaties
- Reparaties
- Verkoop
- Hulp op afstand
- Advies op maat

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Dick van der Kraats

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

wij zijn open van

di-vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00

za 9.00-12.30 en 13.30-16.00

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

www.dvanderkraats.nl

Nieuwe CD 
Oosterhuuzens 
Dialectkoor bij 
Mo’j is luusteren

TWELLO.- Zaterdag 23 mei staat het dialectprogramma  
Mo’j is luusteren bij Radio Voorst grotendeels in het te-
ken van de nieuwe CD van het Oosterhuuzens Dialect-
koor. Deze CD ‘Mag d’r best wèzen’ is op vrijdag 24 april 
gepresenteerd in de Nieuwe Zweep. De CD heeft 20 
liedjes. Een deel in de uitzending, die om 10.00 uur be-
gint, is gewijd aan deze CD. Presentator Martien Kobus-
sen praat deze uitzending met enkele koorleden over de 
vereniging en de keuze en totstandkoming van deze CD. 
Dirigent Theo Uijttenboogaart heeft bewust gekozen 
voor een grote variatie op de CD. Er zijn ‘luisterliedjes’ 
maar ook gezellige feestliedjes. De CD zal deze morgen 
ook te koop zijn in de studio aan de Koppelstraat 2 in 
Twello. Met een spelletje zijn ook een paar CD’s te ver-
dienen. Het is de tweede CD die het koor in haar korte 
bestaan laat verschijnen. In 2005 werd het koor opge-
richt. In 2010 werd de eerste CD uitgebracht met diri-
gent Klaas Berends. De eerste CD ‘Mien Veluweland’ is 
grotendeels uitverkocht. De nieuwe CD kost 10 euro en 
is verkrijgbaar bij alle leden van het koor of te bestellen 
bij Rein Boerkamp, Hoofdweg 67. Klarenbeek (055) 301 
18 91 of Gert Weijers Kievitsweg 7, Wilp-Achterhoek 
(055) 323 28 29)  of via de site www.dialectkoor.nl

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

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

Maaien of bloten van kleine 
percelen “De Holthoeve” Wilp 

A 0625107061 of 
0553015648

biedt zich aan: keukenhulp 
met passie voor koken! ook in 

een snackbar. Bel: 
0553231818

paardenstalling rand van 
twello,veel weiland en 

buitenbak. Met verzorging. 
Weidegang 24/7 mogelijk. Bel: 

0571- 842044

tekorten voor engels of 
duits? Werk ze weg met 

één-op-één bijles. Bel met 
Martin Merks 06-22415120

te huur verw. werkruimte, 
leuke locatie met voorz. 
Twello. 0571-271731 
06-13886074 ±80m2

Graszoden e 2,25 Voor haag: 
hedera’s, Laurier, coniferen, 
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

Het adres voor het 
complete aanbod

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

www.hoveniersbedrijfjutten.nl

Lid van de 
Vereniging
van Hoveniers en
groenvoorzieners

Maak geheel vrijblijvend een 
afspraak om samen tot een 
compleet ontwerp van uw 

droomtuin te komen.

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports
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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

www.pijnappel.info

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

VOORJAARSKORTING BIJ PIJNAPPEL WOONADVISEUR

op het gehele 
assortiment

*met uitzondering van folderaanbiedingen

� Bedden, bodems en matrassen (Auping)
� Linnenkasten
� Meubelen
� Relaxfauteuils
� Vloeren
� Raambekleding (Luxafl ex)
� Bedtextiel

15% KORTING

2E PINKSTERDAG GEOPEND IN TWELLO VAN 11.00 TOT 17.00 

Gezellige fietstocht Posterenk
POSTErENk.- Op zondag 31 mei wordt er wederom een gezamenlijke fiets-
tocht georganiseerd vanaf de Wilpermolen in Posterenk. De vorige fietstocht 
was tijdens de Nationale Sportweek op zondag 19 april, hieraan deden veel 
mensen uit de buurt mee. De organisatie heeft daarna besloten deze fietstocht 
eens per maand te organiseren. Er is wederom een fraaie route van ongeveer 
30 kilometer uitgezet en tussentijds wordt er nog ergens gestopt. Wie mee 
wil fietsen is van harte welkom op 31 mei om 13.30 uur bij de Wilpermolen. 

Excelsior en Twello 
Vocaal in Badijkhof
TWELLO.- Nadat het showconcert ‘70 jaar Vrij!’ een groot succes was 
trad de Fanfare samen met het jeugdorkest en het koor Twello Vocaal in 
het Atrium van de badijkhof op. Een jaarlijks terugkerend optreden voor 
de oudere dorpsbewoners, waar reikhalzend naar uit wordt gekeken. 

Het is dubbelop genieten op deze 
avond en de vrijwilligers hebben 
hard gewerkt om het Atrium als zaal 
met een podium in te richten. “Hier 
kijken wij geweldig naar uit”, lacht 
een bewoonster, “het is fantastisch 
en je hoeft er de deur niet voor uit. 
Vroeger gingen we naar de muziek 
toe, maar tegenwoordig komt de 
muziek naar ons!” De 91jarige me-
vrouw Stokking is even enthousiast. 
Ze woont er al 18 jaar en haar man is 
40 jaar lid van Excelsior geweest. “Ik 
zing al 75 jaar”, lacht ze genoeglijk, 
“Elke donderdag zing ik in Bethel 
(Posterenk) en als ik dan thuis kom, 
dan ligt iedereen al op z’n bed”. Dini 
Schimmel spreekt namens de bewo-
ners van de Badijkhof het openings-
woord. 
Nog steeds ‘in the mood’ van de 
Bevrijding neemt - getooid met een 
witte anjer als symbool voor waarde-
ring voor alle Nederlandse veteranen 
-de Fanfare en het Jeugdconcert on-
der leiding van Gido van Schijndel 
zijn plaats in. Het begint direct met 
een stevige mars en zo indrukwek-
kend als het begonnen is gaat het ook 
verder. Highland Cathedral is altijd 
even imposant, deze keer zonder Pi-
pes and Drums maar vooral indruk-
wekkend door bekken en trommel. 
Zeven jeugdleden hebben op deze 
avond voor her eerst meegedaan en 
hun naam eer aan gedaan. Ook tij-
dens de Avondvierdaagse in Deven-
ter zullen zij present zijn. 
Eef Poelma heeft vorig jaar samen 
met Eugenie Albers, beiden bespe-
len in de Fanfare ook de tenorsax, 
het koor opgericht. “Toen ik bij Haar-
lem woonde leidde ik zo’n tien jaar 
lang een koortje. Vandaar dat ik ook 
in mijn nieuwe woonplaats Twello 
graag met een groep mensen wilde 
gaan zingen”, vertelt ze. Nadat ze in 
plaatselijke bladen een oproep had 
gedaan, waaronder ook het Voorster 
Nieuws, kon ze op 11 september van 
start gaan. Met het doel samen met 
plezier en enthousiasme te zingen 
in een laagdrempelig koor met ver-
schillende stemmen, voor zowel be-
ginnende als gevorderde amateurs. 
De muziek bestaat uit een gevarieerd 
repertoire, van klassiek tot populair, 
van volksliedjes tot geestelijke liede-
ren. Op de Badijkhof zingen ze in het 
eerste deel onder andere een Pools 
wiegenliedje, een Scandinavisch 
volksliedje, begeleid door gitaar en 
bamboe regenmaker. Met een Engels-
talige canon eindigen zij. 
De bevrijdingskoorts is nog niet 
over en sijpelt gestaag verder. Na 

een gedragen inleiding van de Song 
of Liberation hoort men de melodie 
van een in de oorlog veel gezongen 
hymne die uitmondt in het magi-
strale slotthema dat de uiteindelijke 
bevrijding verbeeldt. Geweldig hoe 
de bevlogen dirigent zijn orkestleden 
tot grote hoogte kan brengen. Bij de 
’Colonel Bogey March’ knalt het aan 
alle kanten en is het een wonder dat 
de stalen constructie en beglazing 
van het Atrium intact zijn gebleven. 
Gido van Schijndel gaat telkens in 
op de toehoorders en betrekt ze bij 
het optreden. Begeleid door het or-
kest zingt het koor een aantal liedjes 
van Vera Lynn, waarbij het beroemde 

‘We’ll meet again’, niet mocht ont-
breken. Een waar feest van herken-
ning zijn de liedjes uit de oude doos, 
waarvan de tekst keurig op papier is 
gezet om iedereen in de gelegenheid 
te stellen mee te zingen. Met Afri-
kaanse klanken sluit het koor af en 
oogst veel applaus. En dan is het tijd 
voor Strauss, waarmee men de vo-
rige keer ook had afgesloten en wat 
succesvol bleek te zijn. Zo ook deze 
keer want aan het eind van de avond 
komt iedereen pas goed in beweging 
en gedurende ‘An der schönen blau-
en Donau’ kan men de golven van de 
rivier door de zaal zien bewegen. Dat 
wordt lekker slapen die avond.

Excelsior en Twello Vocaal, een beleving! 

Open tuin De Uiterwaard

EPSE.- Zondag 24 en maandag 25 mei, eerste en tweede Pinksterdag, gaat het 
nieuwe seizoen van De Uiterwaard weer van start. Van 11.00 tot 17.00 uur 
bent u welkom om deze grote en uniek gelegen tuin te bekijken en te genieten 
van de uitgebreide en bijzondere beplanting, het zicht op de uiterwaarden en 
de IJssel en de ooievaars die af en aan vliegen om hun kuikens van voedsel 
te voorzien. De Uiterwaard zal ook geopend zijn op zondag 14 juni, zondag 5 
juli, 24, 25 en 26 juli (Tuinweekend Gorssel) en de zondagen 16 augustus, 6 
en 27 september. De entree bedraagt 2,50 euro. U vindt De Uiterwaard aan de 
Hankweg 2, (0575) 494726. Zie ook www.deuiterwaard.nl 

http://www.deuiterwaard.nl


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

Gemeentelijke informatie

gemeenteraad

  Donderdag 21 mei bezoekt de Commissaris 
van de Koning de gemeente Voorst    

Vanaf 16.00 uur vindt in dat kader een bijzondere raadsvergadering plaats! Zo 
wordt onder andere gesproken over woningbouw in de gemeente Voorst en de 
ervaringen met 10 jaar Voorster vergadermodel, waarin burgers praten met raads-
leden en fractievertegenwoordigers in ronde-tafelgesprekken. U bent van harte 
welkom op de publieke tribune. 
Vanwege het bijzondere karakter van de raadsvergadering is het mogelijk dat 
burgers worden uitgenodigd te vertellen over hun ervaringen met het ronde-tafel-
gesprek. De vergadering is in de raadzaal in het gemeentehuis in Twello.

  Dinsdag 26 mei 2015 Inspreekavond over 
Bestemmingsplan Grote Wetering

Doel
Op dinsdag 26 mei 2015 om 19.30 uur houden de gemeenteraden van Apeldoorn 
en Voorst een gezamenlijke inspreekavond over het bestemmingsplan Grote Wete-
ring in Klarenbeek ter voorbereiding van de behandeling in de raadsvergadering. U 
bent van harte welkom om deze inspreekavond bij te wonen en uw visie naar voren 
te brengen. De inspreekavond is in het multifunctionele centrum in Klarenbeek. 

dinsdag 26 mei 19.30 uur, multifunctioneel centrum Klarenbeek

1.   Gesprek over het bestemmingsplan Grote Wetering Klarenbeek
In januari 2013 heeft de gemeenteraad samen met de gemeente Apeldoorn de 
Aangepaste Dorpsvisie Klarenbeek vastgesteld. Binnen de kaders van deze visie 
is een bouwplan ontwikkeld voor woningbouw aan de noordzijde van het dorp. 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 2 oktober 2014 gedurende 6 weken 
ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan Grote Wetering, het beeldkwaliteitsplan 
en de bijbehorende stukken zijn nu gereed voor vaststelling. Vaststelling van deze 
plannen is de bevoegdheid van de gemeenteraden. Het bestemmingsplan Grote 
Wetering voorziet in de bouw van 55 woningen en het aanleggen van de bijbeho-
rende openbare ruimte in Klarenbeek.

Omdat het bestemmingsplan uiteindelijk door de gemeenteraden van Apeldoorn 
en Voorst moet worden vastgesteld, ieder voor het eigen grondgebied, hebben de 
beide raden het behandelproces met elkaar afgestemd. Daarom wordt  gestart met 
een gezamenlijke inspreekavond, waarbij inwoners en andere betrokkenen kun-
nen reageren op het bestemmingsplan.  Bij de inspreekavond is elke fractie van de 
gemeenteraden van Apeldoorn en Voorst vertegenwoordigd. De raadsleden kun-
nen ook technische en informatieve vragen aan de aanwezige portefeuillehouders 
stellen.

Tijdens de inspreekavond  vormen de raadsleden van Apeldoorn en Voorst zich 
een beeld van het bestemmingsplan Grote Wetering Klarenbeek. Dat doen zij door 
te inventariseren en vragen te stellen. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd 
of een besluit genomen. Ook u hebt de mogelijkheid om uw reactie naar voren 
te brengen. Via de griffi  e van de gemeente Voorst kunt u zich hiervoor melden 
via nummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de 
vergadering.

Geplande vervolgbehandeling
 Geplande vervolgbehandeling in Apeldoorn

11 juni 2015 in de Politieke Markt Apeldoorn (voorbereiden besluitvorming)
 18 juni 2015 in de Politieke Markt Apeldoorn (eventueel debat in de raad en zo 
mogelijk besluitvorming)

 Geplande vervolgbehandeling in Voorst
29 juni 2015 debat in de raadsvergadering  en zo mogelijk besluitvorming. 

Informatie
Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapun-
ten, liggen vanaf 24 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis in 
Twello en in het stadhuis te Apeldoorn. Ook kunt u de stukken dan 
raadplegen via  www.apeldoorn.nl en www.voorst.nl. Als u de QR 
code scant komt u direct bij de vergaderstukken. In het Multifunc-

tioneel centrum Klarenbeek is WiFi, zodat u tijdens de vergadering de stukken digi-
taal kunt bekijken via uw eigen apparatuur. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de griffi  e van Voorst (0571) 279 217 of van Apeldoorn 14 055

  Besluitenlijst raadsvergadering 11 mei 2015

Besluiten 
In de raadsvergadering van 11 mei 2015 heeft de gemeenteraad besluiten geno-
men over de volgende onderwerpen:

 Startnotitie Omgevingsvisie gemeente Voorst
 Regionalisering belastingkantoor
  Motie “Belastingorganisatie maakt het niet leuker, wel makkelijker” over regio-

nalisering belastingkantoor van Gemeente Belangen
 Nota bodembeheer
 Verslag ronde-tafelgesprekken van 13 april 2015
 Verslag besloten raadsvergadering van 2 maart 2015

Verworpen moties
  Motie van PvdA-GroenLinks over denktank omgevingsvisie gemeente Voorst; 

de motie is verworpen met 2 stemmen voor (PvdA-GroenLinks) en 16 stem-
men tegen (Gemeente Belangen, CDA, VVD-Liberaal 2000 en D66)

  Motie van CDA over keukentafelgesprekken huishoudelijke hulp; de motie is 
verworpen met 5 stemmen voor (CDA en PvdA-GroenLinks) en 13 stemmen 
tegen (Gemeente Belangen, VVD-Liberaal 2000 en D66)

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de be-
sluitenlijst te komen op voorst.notudoc.nl. Het audioverslag  van 
de raadsvergadering  van 11 mei 2015 is ook af te luisteren via 
voorst.notudoc.nl.

  Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
21 mei 16.00 uur Openbare raadsbijeenkomst  gemeentehuis Twello
 i.v.m. werkbezoek Commissaris 
 van de Koning 
26 mei 19.30 uur Inspreekavond raad Apeldoorn +  Multifunctioneel 
 Voorst over bestemmingsplan  Centrum Klarenbeek
 Grote Wetering Klarenbeek 
27 mei 19.30 uur Auditcommissie fractie-ingang 
  gemeentehuis Twello
1 juni 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken gemeentehuis Twello
15 juni 10.00 uur Raadsvergadering gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informa-
tie 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 raadsvergaderin-
gen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Voorst Collecte Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) 
van 16 t/m 21 november 2015

Vergunning verleend* Z-15-01159_2015-20818

Gemeente Voorst Collecte Nierstichting Nederland van 20 t/m 26 september 2015 Vergunning verleend* Z-15-01264_2015-20945

Gemeente Voorst Collecte Fonds verstandelijk gehandicapten van 28 september t/m 
3 oktober 2015

Vergunning verleend* Z-15-01278_2015-22802

Bestemmingsplan

Blikkenweg 9 en 9A in Twello Het bouwen van twee nieuwe woningen op Landgoed Bruggenbosch 
ter vervanging van twee bestaande woningen mogelijk maken

Ontwerp bestemmingsplan en 
ontwerp-beeldkwaliteitsplan

NL.IMRO.0285.20201-OW00

Evenementenvergunning

Bosweg in Klarenbeek Avond wandelvierdaagse van 2  t/m 5 juni 2015 Vergunning verleend* Z-15-01659_2015-24053

Bosweg in Klarenbeek Openingsfeest Multifunctioneel Centrum op 29 mei 2015 van 20.00 
uur tot 1.00 uur, 30 mei 2015 van 9.00 uur tot 1.00 uur en 31 mei 
2015 van 9.00 uur tot 18.00 uur

Vergunning verleend* Z-15-01394_2015-23629

Kerkstraat 35 in Wilp Finish Old Timer Rally op 24 mei van 15.00 tot 18.00 uur met 
diverse activiteiten

Vergunning verleend* Z-15-01713_2015-24117

Omgevingsvergunning

Bekendijk 28 in Terwolde Uitbreiden carport/berging en hondenkennel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2766

Benedenste Kruisweg 6 in Nijbroek Intrekking omgevingsvergunning (OBM-varkens) Vergunning verleend Z-HZ_INT-2015-000033

Buddezand 6 in Wilp Realiseren minicamping Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-198

De Zanden 92 in Teuge Plaatsen 6 lichtmasten Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2767

Heeringstraat 4 in Wilp Bouwen kapschuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2778

Heeringstraat 13 in Wilp Herbouwen schuur met Melding Activiteitenbesluit Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2773

Jupiter 68A in Twello Realiseren mantelzorgwoning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-139

Kerkstraat 28 in Wilp Verbouwen woning met horeca Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2765

Knibbelallee ong. in Wilp, 
Lochemsestraat ong. in Terwolde 
en Ravelstraat ong. in Twello

Kappen 1 eik, 1 wilg en 1 goudiep Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-246

Lathmerweg 1 in Wilp In gebruik nemen dagbestedingscentrum De IJsselvallei Vergunning verleend (revisie)* Z-HZ_WABO-2013-454

Marktplein (kad. TLO B 6402 en 
7756) en Marktstraat (TLO B 7755) 
in Twello

Bouwen 22 appartementen Proceduretermijn verlengd* Z-HZ_WABO-2015-033

Meermuidenseweg naast nr. 17 
(kad. Voorst P 529) in Twello

Legaliseren berging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-105

Middendijk 17 in Nijbroek Aanvraag OBM en Melding Activiteitenbesluit wijziging veehouderij Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-223

Oud Lochemseweg 26 in Wilp Aanleggen 2e inrit Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2761

Oude Rijksstraatweg ong. inTwello 
en Hooistraat ong. in Voorst

Kappen 2 Amerikaanse eiken en 6 essen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2015-247

Parallelweg 11B in Twello Herbouwen schuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2750

Wellinkhofweg 7 in Terwolde Vergroten ligboxenstal en plaatsen mestplaat Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2769

Wijkseweg 26 in Terwolde Vergroten woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2763

Zeedijk 25A in Nijbroek Plaatsen  terrasoverkapping Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2768

Zendijkstraat 4 in Twello Plaatsen schutting Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2760

Zutphenseweg 6A in Klarenbeek Bouwen bedrijfsruimte Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2774

Zutphenseweg 16 in Klarenbeek Kappen 1 eik Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2015-2770

Sloopmelding

Deventerweg 4 in Voorst Slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-2764

Jupiter 68 in Twello Verwijderen asbesthoudende golfplaten van praktijkruimte Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-2775

Molenallee 29 in Wilp Verwijderen asbest uit  woning, schuur en garage Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-2762

Oud Lochemseweg 41 in Wilp Verwijderen asbest uit bijgebouw Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2015-2776

Verkeersbesluit

(Gedeelten van) Lage Worp en Hoge 
Worp in Steenenkamer

Instellen maximum snelheid 30 km/u Besluit genomen Z-14-03985_2015-23118

Steenenkamer Wijziging komgrens Besluit genomen Z-14-03985_2015-23118

bekendmakingen
Week 21: 20-05-2015

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

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

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

Woensdag 27 mei 2015 vindt er 
een mandaatvergadering van de 
welstandscommissie plaats.

Plaats:  gemeentehuis 
 van de gemeente Voorst
 H.W. Iordensweg 17 
 in Twello
Aanvang: 10.30 uur

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-

nen) wordt bekend gemaakt op de 
website van de gemeente Voorst 
(www.voorst.nl) en aan de balie 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieu.

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

Het beoordelen van nieuwe aan-

vragen kost veel tijd. Houdt u er 
daarom rekening mee dat nieu-
we aanvragen uiterlijk een week 
voor de mandaatvergadering 
moeten zijn ingediend.

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

21/5 bijeenkomst voor ondernemers 
Herinrichting Rijksstraatweg dorp Voorst

Parallel aan de voorbereiding 
van de aanleg van de westelij-
ke rondweg N345 om het dorp 
Voorst zijn plannen in ontwik-
keling om de ruimtelijke struc-
tuur, de economische vitaliteit 
en de leefbaarheid van het dorp 
Voorst te versterken. 
De toekomstige herinrichting 
van de Rijksstraatweg na inge-
bruikneming van de rondweg 
(volgens planning in 2017) en 
de ruimtelijke ontwikkelingen 
op de voormalige Rabo-locatie 
staan hiervoor hoog op de agen-
da. Op verschillende manieren 
zal hierover de komende tijd 
informatie worden gegeven. De 
eerste bijeenkomst op 21 mei 
om 20.00 uur in het Dorpshuis 
te Voorst is speciaal voor onder-
nemers uit het dorp Voorst en 
omgeving. 

Eerste bijeenkomst voor 
ondernemers 
De ondernemers uit het dorp 
Voorst en omgeving worden als 
eerste geïnformeerd over de lo-
pende ontwikkelingen. Met dit 
bericht worden ondernemers 
uitgenodigd om deze bijeen-
komst op donderdag 21 mei in 
het Dorpshuis te Voorst bij te 
wonen. De bijeenkomst begint 

om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur 
is de zaal open.

De bijeenkomst, die op initi-
atief van het college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Voorst plaatsvindt, is afgestemd 
met het Voorster Belang en de 
dorpscoördinator mevrouw A. 
de Jong. Na de bijeenkomst voor 
ondernemers worden, later dit 
jaar, de bewoners en overige be-
langhebbenden geïnformeerd. 

Agenda bijeenkomst
1. Opening.
2.  Presentatie stand van zaken 

herinrichting Rijksstraatweg 
en ruimtelijke ontwikkelin-
gen.

3.  Voorstel aanpak en fasering 
uitvoering herinrichting.

4.  ‘Wat kunnen we voor elkaar 
betekenen’?, reacties onder-
nemers en het uitwisselen 
van ideeën over onderlinge 
samenwerking.

5.  Rondvraag en vervolg over-
leg met dorp.

6. Sluiting.

Wensen uit het dorp
Het college heeft vanaf 2012 re-
gelmatig overleg gehad met het 
dorp Voorst over de toekom-

stige ruimtelijke en infrastruc-
turele ontwikkelingen van het 
dorp. Gevraagd is wat het dorp 
belangrijk vindt. Unaniem heb-
ben bewoners en ondernemers 
twee speerpunten aangewezen:
1.  herinrichting van de Rijks-

straatweg tot een dorps-
straat 

2.  herontwikkeling Rabo-loca-
tie tot dorpshart 

Het dorp vindt het van groot be-
lang dat de kern van Voorst een 
dorpse sfeer kent met economi-
sche levendigheid, bereikbare 
winkels en voorzieningen, een 
kwalitatieve openbare ruimte en 
ruimte voor verblijven en ont-
moeten.

Wensen dorp vertaald in 
ontwerpschets voor her-
inrichting 
Op basis van de wensen uit het 
dorp heeft de gemeente Voorst 
eind 2012 in het Dorpshuis van 
Voorst met een principeschets 
aan het dorp laten zien hoe de 
huidige Rijksstraatweg er na de 
herinrichting kan uitzien. De 
voorgestelde herinrichting is po-
sitief ontvangen door het dorp. 
Ze vinden het plan mooi, lande-
lijk, dorps en met een sfeer die 
kenmerkend is voor het dorp 
met haar cultuurhistorische ge-
bouwen en laanbeplanting. Het 
plan geeft invulling aan de wen-
sen uit het dorp. 

Tussen de Wilhelminaweg en de 
Binnenweg wordt de weg met 
klinkerverharding 5.50 breed 
met een maximumsnelheid van 
30 km/uur. Naast de rijbaan ko-
men brede stoepen – ook in 
klinkerverharding –  met ruimte 
voor parkeren, voetgangers, 
bomen, verlichting, terras, zit-
bank etc. 
De Rijksstraatweg wordt aan de 
noord- en zuidzijde met een ro-
tonde aangesloten op de rond-
weg. Vanaf de rotonde tot aan 
de Wilhelminaweg en tot aan 
de Binnenweg is 50 km/uur de 
maximum snelheid en behoudt 
de weg de asfaltverharding. 
Hier komen ook fi etsstroken. 

Voor het landbouwverkeer met 
een bestemming aan de west-
kant van het dorp wordt naast 
de rondweg een parallelweg 
aangelegd. Overig plaatselijk 
landbouwverkeer kan op de 
Rijksstraatweg terecht. 

Uitgangspunt is ook een ver-
sterking van de economische 
vitaliteit van het dorp, zodat 
het voor bewoners, klanten en 
toeristen aantrekkelijk is om de 
lokale ondernemers in het dorp 
te bezoeken voor onder andere 
boodschappen of ontspanning. 

Om dit te bereiken wordt onder 
andere ingezet op een optimale 
bereikbaarheid van de winkels 
en voorzieningen met daarbij 
voldoende ruimte om te parke-
ren of te verblijven. Daarnaast 
worden de toeristisch-recre-
atieve kwaliteiten van Voorst 
en omgeving benadrukt. Deze 
kwaliteiten kunnen ook bijdra-
gen aan de economische leven-
digheid van het dorp.

De afbeeldingen geven een im-
pressie van de toekomstige 
Rijksstraatweg. Nadere uitwer-
king van dit ontwerp in de ko-
mende tijd kan tot aanpassin-

gen leiden. 

Financiële bijdragen van 
provincie en gemeente
Provincie Gelderland en ge-
meente Voorst zien de herinrich-
ting van de Rijksstraatweg als 
een belangrijke impuls voor de 
toekomst van het dorp Voorst. 
Beide hebben hiervoor gelden 
beschikbaar gesteld, waardoor 
de herinrichting uitvoerbaar is.
 
Voorkeur voor super-
markt op voormalige 
locatie Rabobank
Bewoners en ondernemers zien 
graag dat van de Rabo-locatie 
een echt dorpshart van Voorst 
wordt gemaakt met centrum-
functies en een publiekstrekker 
in de vorm van een wat grotere 
winkel: bij voorkeur een super-
markt. Woningcorporatie IJs-
seldal Wonen, eigenaar van het 
terrein, private partijen en de 
gemeente zijn bezig om hier in-
vulling aan te geven. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de ge-
meente Voorst, Teun Groothed-
de, telefoon (0571) 27 93 71, 
mail t.groothedde@voorst.nl

Gesloten op 
2e Pinksterdag

Het gemeentehuis, de studiezaal 
van het gemeentearchief, de ge-
meentewerf en het Maatschap-
pelijk Netwerk Voorst in het 
Kulturhus zijn op 2e Pinksterdag 
(maandag 25 mei) de gehele dag 
gesloten.

afval informatie

Afvalinzameling rond pinksteren 

Gebied 1 grijze container
De inzameling van 2e Pinksterdag (maandag 25 mei) is 
verplaatst naar vrijdag 29 mei 2015.

Check de actuele afvalkalender en uw persoonlijke digitale 
afvalwijzer op www.voorst.nl
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TWELLO.- De 96 jarige mevrouw 
van Vilsteren geniet van een 
heerlijk diner! Mede dankzij 

dochter Arda won de hoogbe-
jaarde mevrouw van Vilsteren een 
heerlijk diner voor twee bij de Vier 
Seizoenen. De prijs is beschikbaar 

gesteld door Maré Elizen tijdens 
de foto wedstrijd van de Elizen-

Vastgoed jaarkalender 2015.

Projecten van Voorst schrijft geschiedenis
GEMEENTE VOOrST.- Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van 
de Oudheidkundige kring Voorst in 2015 is “Voorst schrijft geschiede-
nis” (VSG) gestart. Het is een verzameling projecten met een historisch 
tintje. Iedereen kan meedoen, jong en oud, lid of geen lid van OkV. Alle 
projecten die inmiddels zijn gestart of nog gaan starten zijn te vinden 
op www.voorstschrijftgeschiedenis.nl en op facebook, maar deelnemers 
kunnen ook zelf ideeën voor projecten aandragen. Ook op www.okv-
voorst.nl vindt u alle informatie.

Terug naar de bron
In de gemeente Voorst ontspringen 
verschillende beken en weteringen: 
de Grote Wetering, Stougraaf, Twel-
lose beek, Fliert en verderop de Nij-
broekse en Terwoldse Wetering. Er 
zijn er nog meer zelfs. Eeuwenlang 
hebben ze de vorm en de ontwik-
keling van het landschap bepaald. 
In 2015 gaan VSG terug naar de 
bron van een aantal van deze stro-
men en stroompjes. Het wordt een 
prachtig evenement met veel bui-
tenwerk, historisch materiaal, foto’s 
en film. De nadruk ligt op De Fliert 
en de Grote Wetering. Onderweg 
kijken ze ook naar plaatsen waar 
zogenaamde ‘voordes’ in het wa-
ter lagen: doorwaadbare plaatsen 
om naar de andere kant te komen. 
(kijk ook op www.youtube.com/
watch?v=TfJ2l84kM7c)

Herbergen en Families langs 
de straatweg  
De combinatie ‘boerderij-annex-her-
berg’ was vroeger heel gewoon en 
er waren er vroeger vele tientallen 
van. In 2015 worden er vijf gedetail-
leerd in kaart gebracht en bezocht. 
De families die er woonden worden 
onderzocht en het resultaat wordt 
gepresenteerd op een historische lo-
catie in de gemeente Voorst
(kijk ook op www.youtube.com/
watch?v=Hzil3hIe5vM). Wat betreft 
de herbergen gaat het om de Zwarte 
Kolk (Wilp) door Johan Alburg , de 
Vecht  (Terwolde) door Jan Siero, De 
Kar (Klarenbeek) door Jacques Da-
men, De Beer (Voorst) door Gerrie 
Groenewold en Hotel van Enter (Jan 
Groenenberg).

keizersweg 
In het Gietelsche Veld tussen Gietelo 
en de Withagen ligt de zogenaamde 
Keizersweg. Het project ‘Keizers-
weg’ gaat op zoek naar de echte 
geschiedenis van die weg. Is hij 
speciaal aangelegd voor het bezoek 
van keizer Napoleon Bonaparte aan 
Voorst in 1811, of is het een verzin-
sel van een latere straatnamencom-
missie? Dat wordt voor eens en altijd 

uitzocht door veldwerk en archief-
onderzoek.
(kijk ook op www.youtube.com/
watch?v=zyb6qhe9gLU)

De grenzen van Voorst 
Het voortbestaan van de Gemeente 
Voorst is een actueel onderwerp. 
Maar wie bepaalt dat? Is dat Voorst, 
of zijn het vooral anderen, zoals 
Deventer en Apeldoorn? En waar 
liggen de grenzen dan precies? Hoe 
zijn ze tot stand gekomen? VSG 
gaat op zoek naar de oude gren-
zen van Voorst. Met een groep 
naar het Kadaster, kaarten bekij-
ken, eerdere grensuitzettingen 
van 1750 en 1831 nalopen, veel 
buiten in het veld en op het wa-
ter van de Grote Wetering, op 
zoek naar oude grenspalen, mar-
kegrenzen, stenen en wallen van 
Voorst en zijn buren. Een van de 
resultaten is een fietstocht langs de 
buitengrenzen van de gemeente. 

rond de Gietelse brink  
In het centrum van Gietelo lag een 
historische brink op een kruispunt 
van wegen en paden. Rondom de 
brink stonden veel huizen en boer-
derijen. Wat had het allemaal te 
betekenen? In 2015 wordt het uitge-
zocht.

Gemaakt in Voorst 
Brengt de geschiedenis in kaart van 
fabrieken, trafieken en ambachten 
van vroeger tot nu.

klarenbeek
Klarenbeek en omgeving heeft een 
eigen facebookpagina met al meer 
dan 750 volgers. 
Het project volgt een heel bijzondere 
aanpak, waarbij de geschiedenis van 
vandaag en die van morgen op een 
interactieve manier worden neer-
gezet. Zo ontstaat nieuwe geschie-
denis die nog niet bekent is en een 
tijdsbeeld over de dingen die op dit 
moment belangrijk zijn.  Straks, over 
40 jaar, is dat voer voor historici en 
voor iedereen die dan iets met Kla-
renbeek heeft of had.

Tentoonstelling P. Visser 
Peter Visser was een tekenaar/schil-
der met een eigen naïeve stijl. Rond 
1850 trok hij over de Veluwe en door 
Salland. Hij maakte een groot aantal 
bijzondere tekeningen van dorpsge-
zichten en boerderijen. 
In 2015 worden ze bij elkaar ge-
bracht in Voorst en later in Epe en 
Heerde. Wie herkent zijn stijl en 
kent voorbeelden en verblijfplaat-
sen van zijn werk? Op dit moment 
is de verblijfplaats bekend van meer 
dan 25 originele Vissers. Die komen 
op Open Monumentendag allemaal 
naar Nijbroek

Herinner je Gietelo 
Is de facebookpagina van (vroegere) 
bewoners uit Gietelo, Appen en om-
geving. Het is een project waarin 
oude en nieuwe geschiedenis van 
Gietelo bij elkaar worden gebracht. 
Er zijn op dit moment bijna 100 vol-
gers. Ze wisselen foto’s en verhalen 
uit die nog bijna niemand kent. Op 
die manier ontstaat nieuwe geschie-
denis.

De beurs 
Ideeën voor nieuwe projecten wor-
den eerst tentoongesteld op de 
‘Beurs’. Zijn er genoeg mensen die 
een leuk idee leuk vinden, dan 
gaat een project van start. ‘Volgers’ 
melden zich daarna geleidelijk 
aan. Ze bespreken ze wat precies 
gaan doen: dingen binnen en/of 
buiten, een film van maken, een 
verhaal over schrijven, mensen 
gaan interviewen, er een wan-
del- of fietstocht aan vastknopen 
enz. Voorbeelden? ‘Kerkenpaden 
en wegen’, ‘Van getuigschriften en 
diploma’s (over de geschiedenis 
van de landbouw’,  ‘Mythbuster in 
Voorst’ enz. Alles kan. De  presen-
tatie van de projecten vindt onder 
andere plaats op: 

Open monumentenweekend op 12 
en 13 september en tijdens de ma-
nifestatie op de 40ste verjaardag van 
de OKV. En verder in KRONIEK, 
het kwartaalblad of op visite bij een 
lopend project, via de Nieuwsbrief 
(maandelijks) , Voorster Nieuws, Fa-
cebook, via de website www.voorst-
schrijftgeschiedenis 
Ook Omroep Voorst en Lokale Om-
roep de Berkelstroom besteden aan-
dacht aan de projecten. Inschrijven 
voor bijvoorbeeld de gratis nieuws-
brief kan via info@okvvoorst.nl.

15 jaar Verborgen Tuinen

Wat als hobby begon en uitgroeide tot 
een internationaal succes
 
VOOrST.-  Bert Loman stelt in 2015 zijn ‘Verborgen Tuinen’ 
voor het vijftiende seizoen open voor het publiek.  Enthousi-
ast vertelt Loman over het begin: “Nietsvermoedend ontwik-
kelde ik naast mijn werk de negen tuinen, met veelal gekregen 
en gebruikte materialen. Tot ik kon ophouden met werken was 
het nooit een serieuze gedachte om mijn tuin nog eens open 
te stellen voor bezoek. Bezig zijn in mijn tuin hielp mij af-
stand te nemen van mijn dagelijks werk. Op het moment dat 
ik hoorde dat ik kon stoppen met werken, wist ik wat ik wilde: 
Iets met de tuin, bloemdecoraties, aankleding, dingen mooi 
maken, delen in harmonie brengen, etaleren (mijn oude vak), 
dat wilde ik! Ik had nooit kunnen vermoeden dat een hobby 
zo uit de hand kon lopen. Wat is er de afgelopen vijftien jaar 
veel gebeurd, wat een geweldige dingen heb ik mogen doen 
en wat een uitdagingen kwamen er op mij pad. Ik ben het aan-
gegaan met een geweldig succes tot gevolg!” Het gaf en geeft 
Bert veel tevredenheid, dat hij met zoveel mensen zijn hobby 
mocht delen en hij geniet van het een vertrouwen dat ze hem 
gaven: “Ontroerend, mooi en echt geweldig. U bent ook in dit 
tuinseizoen weer van harte welkom in mijn tuin.” 
Openingstijden Verborgen Tuinen in 2015: t/m zondag 6 sep-
tember: op donderdag t/m zaterdag van 10.30 uur – 16.30 uur 
en op zondag van 13.00 uur – 17.00 uur. Tweede Pinksterdag 
ook open. De toegangsprijs is 5 euro inclusief jubileumuitgave 
met prachtige foto’s. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. Op 
vertoon van uw toegangsbewijs ontvangt u een gratis kopje 
koffie bij Museumcafé De Kribbe in Wilp. Parkeren kan aan 
de overkant van de Rijksstraatweg tegenover het Pannenkoe-
kenhuis. Informatie: (0575) 50 12 65. www.deverborgentui-
nenvoorst.nl
 

Joke Elfrink winnares 
Accent actie

Joke Elfrink (midden) winnares Accent prijsvraag.

TWELLO.- Een prijsvraag insturen 
kan soms leiden tot een meeval-
lertje. Dit was zeker het geval voor 
mevr. Joke Elfrink uit Twello. Tot 
haar verbazing werd zij winnares 
van de juwelier Accent-actie, en 
daardoor in het bezit kwam van een 
dameshorloge van het merk M&M. 
Uit het grote aantal inzendingen 
(er kan er maar een winnen) werd 
zij door de Accent medewerkers 
uitverkoren. Het merk M&M staat 
bekend als herkenbaar en baan-
brekend. Achter elk M&M horloge 
schuilt een individueel vormge-
vingsproces, horloges die in vorm 
en in materiaal de filosofie van de 
beroemde ontwerpstudio weerspie-
gelen. Dit proces is bepalend voor 
de onmiskenbare M&M-designkwa-

liteit, iets wat keer op keer wordt 
bevestigd. Alfex horloges worden 
gemaakt van antiallergisch roest-
vrij staal en zijn uitgerust met een 
quartz-uurwerk.
Naast horloges vindt u bij Accent 
uiteraard ook een uitgebreide col-
lectie sieraden. U kunt kiezen uit 
moderne, klassieke, vaak unieke 
ontwerpen, waarbij vakkundig ad-
vies bij uw keuze vanzelfsprekend 
is. Maar Accent is méér dan een 
juwelier. Zoekt u iets speciaals, 
of wilt u een eigen ontwerp laten 
uitvoeren? De eigen goudsmid ont-
werpt, maakt en repareert alle siera-
den van goud of zilver op ambach-
telijke wijze. Al 12,5 jaar is Accent 
hèt adres voor sieraden en horloges 
met een eigen stijl. 

     

Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

Avondwandel
vierdaagse Zozijn
WILP.- Wie wil deelnemen aan de 
wandelvierdaagse van Zozijn kan 
dit doen van 16 t/m 19 juni. Er kan 
gekozen worden uit de afstanden: 
drie, zes of tien kilometer. Lopers 
die minstens drie avonden mee-
doen krijgen een medaille. De start 
is tussen 18.30 en 19.00 uur vanaf 
Het Vierhuis op landgoed De Lath-
mer in Wilp. De kosten bedragen 
voor lopers vanaf 12 jaar 5 euro 
voor alle avonden of 1,50 euro per 
avond. Lopers onder de 12 jaar be-
talen 3,50 euro of 1 euro per avond. 
Inschrijven kan bij de start, of voor-
af per mail bij d.nijland@zozijn.nl. 
Ook kunt u zich op 8 juni van 19:00 
tot 20:00 uur inschrijven bij de mo-
len in Posterenk, of op 9 juni van 
19:00 tot 20:00 uur bij De Pompe in 
Wilp. Gratis meelopen? Overweeg 
eens om met een van de cliënten 
van Zozijn mee te lopen. U duwt 
dan een rolstoel, of u loopt met de 
begeleiding van een groep zelfstan-
dige cliënten mee. U hoeft dan geen 
inschrijfgeld te betalen.

http://www.youtube.com/watch?v=zyb6qhe9gLU
http://www.youtube.com/watch?v=zyb6qhe9gLU
mailto:d.nijland@zozijn.nl


2e Pinksterdag geopend van 11.00 tot 18.00 uur



2e Pinksterdag geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur



Deel jouw favoriete Juichmoment met 
Salland Zorgverzekeringen en maak kans 

op een aantal prachtige prijzen voor 
jouw sportclub.

Juichen!
UPLOAD JOUW 

FAVORIETE 
JUICHMOMENT

1E PRIJS:  Sportclinic t.w.v. € 1.500,- voor al jouw sportvrienden
2E PRIJS:  Vrije keus in multimedia t.w.v. € 600,- voor jouw sportclub
3E PRIJS:  Sportmateriaal t.w.v. € 400,- voor jouw sportclub

Ga naar: 
www.facebook.com/
sallandverzekeringen 

en doe mee! 

15071_crowdmedia_adv_salland_VOORSTERNIEUWD_265x390.indd   1 01-05-15   13:28
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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.

Klanten van Oogwereld Jos 
schenken vrijgevig!
TWELLO.- Maar liefst 1263 brillen gaan (mede) door de ruimhartigheid 
van Oogwereld jos klanten een 2e leven tegemoet in Ghana. De brIL-
doorgeefweken van afgelopen jaar  zijn hiermee een groot succes te noe-
men.  Afgelopen week vond op het hoofdkantoor van glasleverancier 
Essilor te Zevenaar de officiële overhandiging plaats van de brillen aan 
Dhr. Hans Poelman (Stichting Emefa) door Dhr. Maarten ruttenberg 
(Oogwereld) in aanwezigheid van  Dhr. Sebastiaan de jong (General 
Manager van Essilor Nederland).  

“Iedereen weet het belang van goed 
kunnen zien en goede oogzorg. Goe-
de oogzorg is echter niet overal zo 
vanzelfsprekend en goed geregeld 
als hier in Nederland. In ontwikke-
lingsgebieden, die niet zelden erg 
afgelegen liggen, ontbreekt  het vaak 
aan iedere vorm van gezondheids-
zorg en is de opticien een onbekend 
begrip. Goed zicht behoort daar on-
betwistbaar tot de primaire levens-
behoefte,” aldus de vestigingsma-
nager van Oogwereld Jos. Stichting 
Emefa zet zich in voor dit goede doel 
en zorgt ervoor dat gebruikte bril-
len uit Nederland een tweede leven 
krijgen. Mensen kunnen met  zo’n 
‘nieuw’ verkregen bril (weer) deel-
nemen aan de maatschappij of hun 
maatschappelijke kansen aanzien-
lijk vergroten. 
“Door het grote succes van de vorige 
editie van de BRIL-doorgeefweken 
(150 monturen vonden een nieuwe 
eigenaar) en de positieve respons 
van de klanten van Oogwereld Jos  
hebben ze besloten om ook dit jaar 
weer de BRIL-doorgeefweken te or-
ganiseren in Twello. Om het klanten 
zo aantrekkelijk mogelijk te maken 
mee te doen, geven ze bij aanschaf 
van een complete multifocale bril 
inruilkorting oplopend tot 150 
euro en inruilkorting tot 50 euro 
bij aanschaf van een enkelvoudige 
bril. Als de klant ook nog een ver-
goeding van de ziektekostenverze-
keraar ontvangt, kan het voordeel 
behoorlijk oplopen”, benadrukt 
de vestigingsmanager.  De actie is 
in volle gang en loopt tot en met 30 
mei! Voor gedetail leerde uitleg kunt 
u uiteraard terecht in de winkel aan 
de Duistervoordseweg 12a in Twel-
lo) 
 

Wethouder Engberink 
loopt stage op de boerderij 
bij familie Van der Weerd
WELSUM.- Wethouder Engberink (van gemeente Olst-Wijhe) heeft af-
gelopen woensdag  op het bedrijf van Maatschap Van der Weerd-Van 
Triest stage gelopen. Het terrein van het melkvee- en kippenlegbedrijf in 
Welsum was wat nat, maar dat mocht de pret niet drukken. Vol enthou-
siasme vertelde jan van der Weerd over zijn bedrijf. “Een interessante 
stage”, aldus Engberink.

De stages zijn een initiatief van LTO 
Salland. Op deze manier krijgen de 
wethouders en raadsleden een beter 
beeld van hoe het is om agrariër te 
zijn. Echt werken wordt er niet ge-
daan, toch krijgt wethouder Engbe-
rink een goed beeld van het bedrijf 
en de bijbehorende werkzaamheden. 
Een bezoek aan de stal met kippen 
en de eieren inpakmachine geven 
een heldere kijk op de systemen die 
daar belangrijk zijn. Een groot deel 
van de kippen liep ondanks de regen 
lekker buiten te scharrelen. Onder 
het kijken komen veel gesprekson-
derwerpen aan de orde. Engerink 
is benieuwd naar hoe ze bij Van 
der Weerd omgaan met alle nieuwe 
wet- en regelgevingen. Jan geeft zijn 
nuchtere kijk hierop. Ze bespreken 
de toekomst van de boeren, wat er 
zoal speelt en leeft. De wethouder is 
erg geïnteresseerd en geeft graag zijn 
kijk op de zaken. Dan volgt de melk-
stal met robot. Zoon Tim verteld hoe 
de robot werkt. Gelukkig was er nog 
een koe binnen die het wilde ‘sho-
wen’, de rest liep lekker buiten. De 
nieuwe plannen voor de uitbreiding 
van de melkveestal komen ook aan 
bod. De schop is inmiddels in de 
grond. “Binnenkort zal daadwerke-
lijk gestart worden met de bouw”, 
aldus Jan. “Een flinke investering. 

Tim wil graag uitbreiden in het aan-
tal melkkoeien.” En ja, dan moet je 
wat, zegt hij met een lach.
Als er zich weer een bui regen aan-
dient gaat het gezelschap snel schui-
len in de gezellige woonkeuken van 
het gezin. Hier komt de vrouw des 
huizes, Erma,  met haar plannen voor 
een nevenactiviteit. “Het Zielegoed 
is een kleinschalige neventak naast 
de boerderij. Ik vind het erg leuk om 
mensen, jong en oud, een fijne dag 
te bezorgen. We bieden verschil-
lende zaken aan: kinderpartijtjes 
met diverse thema’s  of een gezellige 
middag voor ouderen.” Inmiddels is 
de website zielegoed.nl online. En 
natuurlijk laat ze wethouder Engbe-
rink de accommodatie daarvoor nog 
even zien. Vooral de ruimte voor fo-
toshoots met de prachtige jurken kan 
zijn goedkeuring wegdragen. Nog net 
voor een nieuwe bui haast hij zich 
naar de auto. Hij bedankt de familie 
voor de gastvrijheid. “Het was een 
leuke en leerzame middag. Ik ben 
weer helemaal op de hoogte van wat 
er speelt op agrarisch vlak”, sluit hij 
af. Als ‘beloning’ krijgt hij nog een 
doosje verse eieren om thuis van na 
te genieten. Ook de familie Van der 
Weerd was blij met het bezoek: “Het 
is mooi om op deze manier je bedrijf 
te kunnen laten zien”, aldus Jan. 

Rommelmarkt Cadenza
TWELLO.- Nog ongeveer een maand en dan is het zaterdag 20 juni. De dag 
waarop Cadenza de grootste, gezelligste en leukste rommelmarkt in de omge-
ving organiseert. Het rommelteam gaat de komende weken nog enkele keren 
op pad om het assortiment nog iets verder uit te breiden. Hebt u de afgelopen 
vrije dagen gebruikt om op te ruimen? Of gewoon nog wat liggen? Boeken of 
borden. Potten of pannen. Speelgoed of schilderij? Heeft u nog spullen over 
of die in de weg staan? Bel rommelexpert Louis Debets (0571)  27 41 90).

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

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

PINKSTERACTIE

OP ALLE BROEKEN
ook op capri broeken

15%
KORTING

20/21/22/23 mei



Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 mei t/m zondag 24 mei 2015. Week 21

Authentieke 
Noord-Hollandsche 
stukken kaas
romig jong of jong belegen
2 x 500 gram vers verpakt
bijv. romig jong
van 11.00 voor 5.50
actieprijs   per kilo 11.00

*per product kan de prijs verschillen, 
uw korting wordt aan de kassa verrekend.

Heineken bier  
krat 24 flesjes à 300 ml

9.39

KRAT

14.09
max. 4 kratten per klant

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

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

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

Coop 
runderbiefstuk  
500 gram
actieprijs   per kilo 11.98

5.99
9.75

500 GRAM

Lay’s flat chips, Oven crispy thins 
of Oven crunchy biscuits
zak 90-250 gram

Optimel 
drink of Puur  
pak 1000 ml

Coop 
sperziebonen
los, 500 gram
actieprijs per kilo 2.78

0.99
1.61
1.38 1.39

2.39

500 GRAM

0.99
1.59
1.38

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 mei t/m zondag 24 mei 2015. Week 21

Coop 
bu� el 
mozzarella  
bakje 125 gram

1.69
2.00

Humapro 
pita shoarma 
of broodje bapao  
2 stuks naar keuze
of broodje bapao 1.00

2.20

2 STUKS

1.76

Heerlijk bij de borrel of door de salade!  

Noord-Hollandsche 

romig jong of jong belegen
2 x 500 gram vers verpakt

Noord-Hollandsche 

Lay’s flat chips, Oven crispy thins 
of Oven crunchy biscuits
zak 90-250 gram

GRATIS*
1+1 

& ZEKER ZO GOEDCOOP
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Designed by Luxa�ex®. Inspired by you.

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

Pijnappel Heerde  | Dorpsstraat 35            | T 0578 - 691612

Ongestoord
genieten van
frisse lucht

2e Pinksterdag
Twello geopend van 
11.00 - 17.00 uur

Restauratie Center nu open

Remco Ockhuijsen tijdens het restaureren van een 
Boulle-tafelblad in Ierland.

kLArENbEEk.- Zondag 24 en 
maandag 25 en zondag 31 mei 
kunt u het nieuwe restauratie 
center bij krepel van remco Ock-
huijsen komen bewonderen op 
Landgoed klarenbeek. Hier kunt 
u onder andere op authentieke 
wijze (oude) meubels laten restau-
reren en conserveren door remco 
Ockhuijsen. Tijdens genoemde 
data kunt u tevens genieten van 
de Lente expositie, met werken 
van tien bekende moderne kun-
stenaars uit Apeldoorn en omge-
ving. De openingstijden zijn van 
11.00 tot 17.00 uur. De ingang be-
vindt zich aan de kopermolenweg 
tegenover huisnummer 9, waar u 
gratis kunt parkeren. 

Ambachtelijk vakmanschap
Remco Ockhuijsen: “Oude meu-
belen vertellen een verhaal. Een 
verhaal van ambachtelijk vakman-
schap, maar ook een verhaal van 
gebruikers door de tijden heen. Dat 
verhaal gaat helaas nog te vaak ver-
loren. Vooral doordat mensen niet 
beseffen wat de waarde van een 
meubel is en doordat het belang er-
van wordt onderschat of simpelweg 
omdat de kennis om de meubelen in 
goede staat te brengen of te houden 
ontbreekt. Het is mijn passie deze 
meubelen voor onherstelbaar verval 
te behoeden. Als kind zat ik altijd al 
te puzzelen. In mijn huidige vak als 
restaurateur komt dat puzzelen goed 
van pas. De Marqueterie inlegtech-
niek is voor mij de mooiste puzzel. 
De geavanceerde inlegtechniek van 
André-Charles Boulle is dan ook het 
summum! Daar zijn maar weinig 
meubelen van, de productieperiode 
van bijvoorbeeld een bureau was zo-
maar vijf jaar!” 
André-Charles Boulle (11 november 
1642 - 28 februari 1732) ontwik-
kelde een geheel eigen inlegtech-
niek: de Boulle-Marqueterie. Eiken-
houten kasten en bureaus werden 
belijmd met uitgezaagd schildpad, 
ivoor, ebbenhout, parelmoer, koper, 
zilver, tin of messing. Ter bescher-
ming werden de hoekstukken voor-

zien van verguld bronzen beslag. 
Remco: “Boulle meubelen waren 
echte pronkstukken. Gelukkig kom 
ik in mijn dagelijkse restauratiewerk 
veel objecten tegen waar ik mijn cre-
ativiteit en inzicht in kwijt kan. Dat 
zijn heus niet alleen de inlegtech-
nieken, maar wel een grote variatie 
aan antiek. Het is heerlijk om een 
atelier te hebben in zo’n geschiede-
nisrijke en inspirerende fabriekshal 
op Landgoed Klarenbeek. Het is 
een atelier dat gezien mag worden 
en waar ik trots op ben. U bent van 
harte welkom.” 

remco Ockhuijsen
Na een voltooide opleiding als 
meubelmaker, meubelontwerper 
en restaurateur in Amsterdam spe-
cialiseerde Ockhuijsen zich op het 
Westdean College van de Univer-
sity of Sussex zich in inlegtechniek 
‘Marqueterie’. Na zijn studie was hij 
een jaar bij Conservation | Letter-
frack in Ierland in de leer. Hier heeft 
Ockhuijsen zijn liefde voor de inleg-
techniek van André-Charles Boulle 
opgedaan. 
Gedurende zijn leerperiode in Ier-

land heeft Ockhuijsen een gestolen, 
vroeg zeventiende-eeuws bloemen-
kabinet gerestaureerd. Het kabinet 
was als verloren beschouwd nadat 
deze vruchteloos ter veiling werd 
gebracht en enige tijd was wegge-
stopt in een vochtige schuur op een 
berg in Ierland. Het vocht had het 
kabinet dusdanig aangetast dat die 
slechts nog bestond uit losse delen 
en zeven dozen losse stukjes.  

“Zo’n 40 procent van het kabinet 
was verloren gegaan, er ontbraken 
zo’n 700 stukjes inlegwerk”, aldus 
Ockhuijsen die gedurende het jaar 
in Ierland het kabinet voorzag van 
nieuwe inlegstukjes. Het laatste ge-
deelte van het project - het weer op 
kleur maken van het kabinet - hoopt 
hij dit jaar te kunnen voltooien. Het 
kabinet is privébezit en wordt na 
voltooiing weer toegevoegd aan de 
privé collectie. 
Bij het Restauratie Center Bij Kre-
pel kunt u terecht voor al uw an-
tiek. Het atelier biedt een totaalpak-
ket aan van restauratie-conservatie 
tot preventieve conservatie van inte-
rieurs en meubels. 

Workshop vachtvilten 
WELSUM.- Viltkunstenares Jantine 
Hos van Recush en NatuurMevrouw 
Bertina Heijnens van Natuurcon-
tact vervolgen hun serie workshops 
Vachtvilten op zondag 14 juni. Wol 
is voor viltkunstenares Jantine Hos 
hèt materiaal dat haar inspireert 
tot het maken van prachtige kleden 
voor op de vloer of aan de wand, 
kunstzinnige tassen, kussens, wol-
len kragen en nog veel meer. Zij 
werkt het liefst met een mix van di-
verse materialen en kleuren en geeft 
zo een eigen karakter aan haar werk. 
De techniek van het vilten uit ruwe 
vacht wil ze graag doorgeven aan 
anderen in een workshop van één 
dag. Tijdens deze workshop maak 
je uit ruwe wol naar wens een mooi 
kleed of een prachtige wollen kraag 
om je outfit iets bijzonders mee te 
geven. Je hebt een scala aan wol om 
mee te werken: van ruwe vachtdelen 
van verschillende schapenrassen tot 
gekaarde wol in allerlei kleuren. 
Zo kun je bijzondere structuren en 
kleuren combineren. Het resultaat 
is verbluffend mooi! En het leuke is, 
je hebt geen ervaring nodig, want je 
wordt stap voor stap begeleid. Aan 
het einde van de workshop krijg je je 
kleed of je kraag gewassen en bijna 
droog mee naar huis. De workshop 
is op zondag 14 juni van 10.00 tot 

16.00 uur in Welsum bij Natuur-
contact, Erveweg 11. Aanmelden: 
bij Bertina Heijnens, 06 10807822 
of info@natuurcontact.nl Meer we-
ten? Kijk ook ‘ns op www.natuur-
contact.nl, www.recush.com of 
Facebook/Recush.

Vakantieworkshops groot succes

kLArENbEEk.- Inmiddels is het vaste prik geworden 
in Klarenbeek: de vakantieworkshops georganiseerd 
door Kinderopvang Klarenbeek en de Dorpscontact-
personen. De tulpvakantie bestond uit uitdagende 
en sportieve workshops. Donderdag 7 mei werd de 
kanoworkshop georganiseerd in samenwerking met 
Kanoverhuur Oost. Kanoverhuur Oost beschikt over 
3-persoonskano’s en er waren dan ook tien kano’s no-
dig om de bijna 30 kinderen het water op te kunnen 
laten gaan. Plaats van handelen was het Apeldoorns 
Kanaal. Al met al heeft iedereen een fantastische acti-
viteit gehad, waarbij het prachtige weer natuurlijk ook 
een belangrijke rol speelde. De maandag erna stonden 
de paardenworkshops op de planning, waarbij de jon-
gere kinderen een zogenaamde penny workshop kon-
den volgen en de oudere kinderen konden meedoen 
aan een voltige workshop. De penny workshop bestond 
uit het knuffelen, verzorgen en rijden van pony’s. Bij 
voltige leer je kunstjes en oefeningen te doen op een 
paard. De workshops werden gehouden in samenwer-
king met en bij de Manege Voorst. In de zomervakantie 
zijn er geen vakantieworkshops, in de astervakantie 
zullen er weer workshops plaatsvinden. Dus mocht 

Vakantieworkshops in Klarenbeek groot succes!

je nog een leuk idee hebben voor een vakantieworkshop, 
meld het dan via e-mail: dorpscontactpersoon@klaren-
beeksbelang.nl of info@kinderopvangklarenbeek.nl. Wie 
weet, staat jouw idee de volgende vakantie op de agenda.

Nieuw dierenverblijf hertenkamp 
hard nodig
kLArENbEEk.- Het hertenkamp is door stichting ‘Voor elkaar’ van de Univé ge-
nomineerd om kans te maken op een mooi geld bedrag. Als u het hertenkamp nou 
ook zou willen steunen kunt u dat doen door uw stem uit te brengen op www.
stichtingvoorelkaar.nl. Daar ziet u acht deelnemers die kans maken op een geldbe-
drag. Hoeveel geld is afhankelijk van welke plek je behaalt. Het geld wat daarmee 
gewonnen wordt, wordt gebruikt voor de nieuwbouw van een nieuw dierenver-
blijf in het hertenkamp. Het hertenkamp krijgt geen subsidies en moet zichzelf 
bekostigen, het team wat het hertenkamp onderhoud bestaat geheel uit vrijwil-
ligers en het geld gaat dus ook voor honderdprocent naar het hertenkamp. Dus 
stem allemaal op het hertenkamp, zodat het nog heel lang mag blijven bestaan.

mailto:info@natuurcontact.nl
http://www.natuurcontact.nl
http://www.natuurcontact.nl
http://www.recush.com/
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
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Concert zangkoren Radians 
en Duende in muziekkoepel
DE WOrP.- Op Pinksterzondag 24 mei is er om 12.00 uur een bijzonder 
concert van de zangkoren Radians en Duende in de muziekkoepel Nering 
Bögel in het Worpplantsoen in Deventer. Projectkoor Radians heeft weer 
een bijzondere uitvoering samengesteld. Radians gaat in op de kleuren in 
ons leven. Kleur is heel belangrijk en beïnvloedt onze stemmingen en geeft 
ons bijvoorbeeld informatie. Kleuren staan ook symbool voor zaken als on-
der meer, gevaar, veiligheid, rouw, rijkdom, macht en geloof. Onder leiding 
van dirigente Ruth Klijn en met medewerking van pianiste Lisanne van de 
Sande en gitarist Ben van Raan zingt Radians haar liederen. Bezoekers aan 
deze uitvoering ontvangen na afloop een gratis lunch in het park (zo lang 
de voorraad strekt). Na de lunch is er omstreeks 13.30 uur een optreden 
van Wereldmuziekkoor Duende uit Nunspeet. Duende is een gemengd koor, 
bestaande uit circa 25 mannen en vrouwen afkomstig uit de hele regio Nun-
speet en zelfs daarbuiten. Op het repertoire staan meerstemmige liederen uit 
de hele wereld. Voor meer informatie: Bel of Mail John Vos. 06-10126900, 
john.vos@radians.nl.

Voorst volgens de Progressieven
De bekering van het cDA
Hieraan moest ik vorige week denken, tijdens de raadsvergadering van 
11 mei. Want zo mag de omkering van het CDA Voorst over de uitvoe-
ring van de bezuiniging op de huishoudelijke zorg wel genoemd wor-
den. Onder aanvoering van raadslid Jansen, trok het CDA ten strijde 
tegen de manier waarop het  college, waar het zelf deel van uitmaakt, 
de bezuiniging op de huishoudelijke zorg vorm geeft. We hebben hier al 
vaker over geschreven. Het college in Voorst bezuinigt bij iedereen 30% 
op de huishoudelijke zorg, zonder voorafgaand een onderzoek te doen 
(keukentafelgesprek) of dat wel kan. Bij een aantal duidelijk schrijnende 
gevallen heeft het college op voorhand de bezuiniging niet door ge voerd, 
maar in ongeveer 700 gevallen wel. Dit beleid werd gesteund door de 
meerderheid van de raad. Ook door het CDA. 

beter ten halve gekeerd
Landelijk denkt het CDA er echter heel anders over. 2e Kamerlid Mona 
Keijzer benadrukt keer op keer dat eerst het keukentafelgesprek hoort 
plaats te vinden. Ook verschillende gerechtelijke uitspraken wijzen in 
die richting. Het CDA Voorst is bang dat onze gemeente binnenkort ook 
aan de beurt is bij de rechter. Daarom keert het nu terug van de heilloze 
weg die het eerst gegaan is en omarmt het beleid dat eerst het keuken-
tafelgesprek moet plaatsvinden, waarna een beslissing volgt. Raadslid 
Jansen noemde het beleid van het college nu zelfs ‘niet aanvaardbaar’. 
Hij kwam met een motie die tot doel had alsnog op veel kortere termijn 
dan het college voor ogen heeft, keukentafelgesprekken te gaan voeren. 
Dit tot grote ergernis van de andere coalitiepartijen.

Wij zijn blij
Het is natuurlijk wel jammer dat het CDA nu pas tot de ontdekking komt 
dat de wijze van uitvoering niet volledig overeenkomstig de wet is (zoals 
wethouder Vrijhoef dat zelf noemt). Het klinkt als berouw na de zonde. 
Het voorstel is natuurlijk reparatie regelgeving, want in den beginne is 
de wet al niet goed uitgevoerd. Wij als PvdA-GroenLinks zijn echter wel 
blij dat het CDA nu ook inziet dat Voorst zich aan de wet moet houden. 

Te duur?
De motie heeft het, ondanks onze steun, niet gehaald. Het college ver-
klaarde dat dit 75.000 euro zou kosten, en dat dat ten koste zou gaan van 
het zorgbudget. Dat wil het college, en een meerderheid van de raad, niet 
voor z’n rekening nemen. Hetzelfde college, gesteund door een over-
grote raadsmeerderheid, besloot in december 2014 echter wel de reserve 
voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op te doeken. Daar zat 
ruim twee ton in. Maar daar horen we nu niemand meer over. Overigens, 
die herschikking van de reserves werd ook door het CDA gesteund. Maar 
ja, dat was nog in de tijd dat het CDA in duisternis wandelde, zullen we 
maar zeggen.

Erik Nobel, PvdA- GroenLinks
Reageren? Graag!
E: e.nobel@voorst.nl
Kijk ook op de website: 
www.voorst.pvda.nl  of www.voorst.groenlinks.nl    

Zomerconcert door Deventer 
Vocaal Ensemble 
WILP.- Het Deventer Vocaal Ensemble brengt in juni twee maal een zomer-
concert met werken uit de Duitse en Franse Romantiek aan weerszijden van 
de IJssel: op 6 juni in de Dorpskerk te Wilp o.l.v. Kirstin Gramlich en op 20 
juni in de Synagoge te Deventer o.l.v. Klaas Stok, aanvang 20.00 uur. Pianist 
Ruben Tekelenburg begeleidt het koor bij een deel van dit programma en 
speelt ook twee solowerken. Artistieke leiding: Klaas Stok. Solisten: Ruben 
Tekelenburg, vleugel, Margriet Stok, sopraan. Kaarten zijn verkrijgbaar via: 
www.deventervocaalensemble.nl en Boekhandel Praamstra: (0570) 67 59 
25 en voor aanvang van het concert in respectievelijk de kerk en de syna-
goge.  In de voorverkoop kost een kaart 12,50 euro , in de kerk 15,00 euro.  
CJP en donateurs betalen 10 euro kinderen t/m 12 jaar betalen 5 euro. Het 
eerste concert is zaterdag 6 juni in de Dorpskerk, Kerkstraat 35 te Wilp en 
zaterdag 20 juni in de Synagoge, Golstraat 23 te Deventer. Aanvang van beide 
concerten is 20.00 uur. 

Juichen! en maak kans op een sportclinic 
van 1.500 euro voor de club

Taart voor typetalenten Sjaloom 

VOOrST.- Basisschool Sjaloom 
heeft leerlingen met opmerkelijk 
typetalent. Kees Baartman, Orla 
Gilligan, Cristie Kaizer, Lotte Win-
terman, Jelte en Jens van der Pool 
en Sam Oosterwijk typten op hun 
examen bij de typejuf met een ge-
middelde snelheid van maar liefst 
192 aanslagen per minuut (apm) 
met minder dan 0,2% foutjes. Dat 
is echt ongelooflijk knap! Daarmee 
is Sjaloom de “beste school Com-

putertypen 2014-2015” van alle 
scholen waar de typejuf les geeft 
en dat is natuurlijk gevierd!
Behalve taart kregen deze typetop-
pers op 13 mei hun typediploma 
én Word-certificaat. Jelte werd nog 
even extra in het zonnetje gezet 
omdat hij beide examenteksten 
foutloos had getypt. Ook Lotte en 
Sam hebben een bijzondere pres-
tatie geleverd: zij hebben op hun 
diploma de aantekening “cum 

laude” gekregen, omdat ze boven 
de 200 apm en vrijwel foutloos 
typten.
Natuurlijk hebben deze zeven jon-
gens en meiden de cursus niet ge-
volgd om een diploma te krijgen. 
Zij weten dat iedereen straks op 
het voortgezet onderwijs (en daar-
na) héél veel zal moeten typen. 
Deze week krijgen ook alle andere 
typejuf-leerlingen hun diploma’s. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

De typetalenten van Sjaloom.

GEMEENTE VOOrST.-  Salland 
Zorgverzekeringen werkt met 68 
sportclubs samen in de Salland 
Clubactie. En daar is de regionale 
zorgverzekeraar trots op. Sportclubs 
zetten hun leden letterlijk in bewe-
ging, en dat is precies hun missie. 
Ze gaan dan ook graag verder in die 
samenwerking met de campagne 
Juichen!. En iedereen mag meedoen.

juichen!
Een mooi doelpunt, een persoonlijk 
record of een perfecte slag. Iedereen 
heeft weleens een winnend moment 
meegemaakt. Salland Zorgverzeke-

ringen deelt graag mee in deze feest-
vreugde. Deel daarom uw favoriete 
Juichmoment met hun. Of die van 
uw vader, moeder, vriend, tante, 
buurvrouw of dochter natuurlijk. Het 
mag een bestaande foto zijn of maak 
juist een nieuw Juichmoment! Dan is 
er ook nog eens kans op mooie prij-
zen voor uw club, vereniging of team.

Wat valt er te winnen? 
Er liggen een aantal prachtige prij-
zen klaar voor de drie Juichmo-
menten met de meeste stemmen. De 
volgende drie prijzen worden weg-
gegeven: 1e prijs: sportclinic t.w.v. 

1.500,- euro voor al uw sportvrien-
den; 2e prijs: vrije keus in multime-
dia t.w.v.  600,- euro voor uw sport-
club; 3e prijs: sportmateriaal t.w.v. 
400,- euro voor uw sportclub.

Meedoen?
Ga naar de Facebookpagina van Sal-
land Zorgverzekeringen, upload een 
foto van uw Juichmoment via de 
juich-applicatie. Dat kan nog tot en 
met donderdag 21 mei. Deel vervol-
gens de foto met vrienden en verza-
mel stemmen om kans te maken op 
een fantastische prijs voor uw club, 
vereniging of team.

Molendag 2015
 TWELLO.- Zaterdag 9 mei was het 

Nationale Molendag en heeft de Ha-
vekes Mölle zoals ieder jaar de deu-
ren opengesteld. Dit was aanleiding 
voor veel bezoekers om eens een 
kijkje in de molen te nemen. Het 
weer zat wel mee, met een stevige 
wind is de molen echt in zijn sas. ’s 
Middags werd gedemonstreerd hoe 
de molen het graan tot meel maalt. 
Koffie en thee met wat lekkernijen 
zijn gretig afgenomen en de sfeer 
was geweldig. Onder de stelling 
van de molen werden broodjes ge-
bakken boven een vuurschaal. Een 
succesvolle dag die zeker volgend 
jaar weer aanleiding zal geven om 
iets bijzonders te organiseren. Bij-
zondere dank aan: Bakkerij ten 
Veen uit Twello voor het heerlijke 
deeg. Scouting Gelre Groep voor het 
lenen van de vuurschaal en attribu-
ten. Iedereen die heeft bijgedragen 
om deze dag mogelijk te maken. De 
Havekes Mölle is eigendom van een 
stichting en wordt mede onderhou-
den via donaties. Donateur worden? 
Kijk op www.havekesmolle.nl

mailto:john.vos@radians.nl
mailto:e.nobel@voorst.nl
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Maria Magdalena Postel
Julie Françoise Catherine Postel werd geboren  in 1756 in Barfleur, 
Frankrijk. Tijdens de Franse Revolutie gaf ze ondanks het verbod 
godsdienstonderwijs.  Op 8 september 1807 stichtte ze met enige 
andere vrouwen de gemeenschap van de Arme Dochters van 
Barmhartigheid .  Ze kiest als kloosternaam Maria Magdalena . 
Ze overlijdt in 1846 en laat een gemeenschap na met 37 vestigin-
gen, 150 zusters en 20 novicen. Paus Pius XI verklaart haar op24 
mei 1925 heilig.

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 zuster Dorothea brylak smmp, 
pastoraal werkster van de Franciscus&clara parochie

Zuster Dorothea Brylak verlaat 
de parochie Franciscus&Clara:
Econoom vanuit het pastoraat: 
‘ga en doe’
‘De Emmaüsgangers, zoals het staat 
bij de evangelist Lucas, hoofdstuk 
24.’
Zuster Brylak slaat met deze ver-
wijzing de piketpaaltjes zoals ze 
haar leven en haar werk invult: 
‘je bent bezig met belangrijke din-
gen in je leven. Hoe ervaar je dat 
God met je meegaat. Dat ervaar je 
alleen als je met anderen optrekt. 
Concreet is voor mij nu het paro-
chiewerk, je collega’s, medewer-
kers, vrijwilligers, parochianen.’ 
Met een vesperdienst op 3 juli in 
de Martinuskerk van Twello neemt 
ze afscheid van de parochie waar 
ze gewerkt heeft vanaf december 
2008. Brylak wordt econoom van 
haar congregatie, de zusters van de 
heilige Maria Magdalena Postel, 
afgekort tot smmp, waarbij de ‘s’ 
staat voor het Latijnse sorores, dat 
zusters betekent.
‘Ik was zeventien jaar toen ik na-
dacht of en wat ik met mijn ge-
loof wilde. Het geloof heb ik van 
thuis meegekregen. Mijn ouders en 
grootouders waren actief binnen 
de parochie. Toen ik veertien was, 
is mijn vader tot diaken gewijd 
en is nog steeds actief in de kerk. 
Glimlachend: ’het is misschien 
wat naïef om het te zeggen. Mijn 
vader was administrateur en werd 
daarna diaken, ik begon in het pas-
toraat en ben  nu econoom.’

Hoe het begon 
Tijdens bezinningsweekenden 
kwam ik in contact met vrouwen 
van mijn eigen leeftijd en kon pra-
ten over wat me bezig hield.  Deze 
zoektocht leidde naar haar intre-
den, drieëntwintig jaar oud,  in de 
congregatie van de zusters van de 
heilige Maria Magdalena Postel.
Na haar opleiding tot kinderver-
pleegkundige en studie theologie 
werd zuster Dorothea pastoraal 
werkster in Nieuwegein en la-
ter beleidsmedewerkster in het 
toenmalige dekenaat IJssellanden 
te Zwolle. Toen de dekenaten in 
2008 werden opgeheven werd ze 
benoemd in het parochieverband 
IJsselvallei,  dat in  2010 opging in 
het grote verband van de parochie 
Franciscus & Clara. Ze kreeg de 
portefeuille diaconie toegewezen.  
Het zou haar op het lijf geschreven 
zijn.                    

Dorothea
‘De naam Dorothea betekent Ge-
schenk van God. God is de eerste 
die op je pad komt. Door alles 
wat je daar tegenkomt, word je 
gevormd. Daarom zou je kunnen 
zeggen dat dat de diaconie past bij 
mijn naam.  In het samen vieren, 
in welke vorm dan ook, krijg je de 
zending mee en die geef je weer 
aan de zender, het geven en het 
nemen. Het blijft een uitdaging om 
die zending waar te maken. Het is 
dan de vraag hoe vul je die zen-
ding concreet in.‘ 
Het kan niet anders of ook de 
bevrijdingstheologie komt even 
om de hoek kijken, een theologie 
die  de problematiek van de armen 
in de samenleving als uitgangs-

punt heeft. Brylak heeft daar geen 
uitgesproken mening over. Toch 
vind je daarvan iets terug in haar 
denken en handelen, als ze zegt 
dat hat slogan is  ‘ga en doe.’ 

Ga en doe
Zuster Brylak is, samen met een 
collega en enkele vrijwilligers, 
initiatiefneemster van de bezin-
ningswandelingen, de  advent- en 
vastenprojecten.  Gedreven praat 
ze over de bijeenkomsten met de 
jonge gezinnen en ziet daarin toch 
een toekomst.
Ze memoreert de vieringen en 
vooral  de themavieringen waar-
aan de koren een belangrijke bij-
dragen leverden.  Ze herinnert aan 
de oecumenische vieringen aan 
het begin van het jaarlijkse Twel-
lose Klompenfeest en de oecume-
nische diensten in de dorpskerk. 
Zuster Dorothea  ziet de toekomst 
van de kerk in Nederland nuch-
ter in en weet ook wel de weg om 
mensen te benaderen. ’De kerk is 
uit de samenleving verdwenen. 
Vroeger kwamen de mensen naar 
de kerk, nu  moeten wij naar de 
mensen toe.  Het is zaak om onze 
krachten te bundelen. Het geloof 
moeten we samen beleven. Het ge-
loof is teveel teruggedrongen in de 
privé-sfeer.’

Econoom 
Brylak is een boeiende persoon, 
die mensen weet te enthousiasme-
ren, ook al zal alles wat ze wilde in 
de parochie niet gelukt zijn. Maar 
waarom dan het pastoraal werk 
verlaten en econoom worden in 
het moederklooster in het Duitse 
Heilbad Heiligenstadt. ’Ik heb er 
heus wel over nagedacht. Maar 
de algemeen overste zei  dat ze 
lang had nagedacht voordat  haar 
gevraagd zou worden voor deze 
nieuwe positie. Ik heb dus ook na-
gedacht en ja gezegd.’ Dat wil niet 
zegen dat ze har pastoraal/sociaal 
werk niet meer zal uitoefenen. Ze 
probeert zij mantelzorger te blijven 
voor een van haar mede zusters in 
het klooster in Vleuten. Daarnaast 
heeft de congregatie nog meerdere 
buitenlandse projecten zoals in 
Bolivia en Mozambique. Ook daar 
zal ze verantwoordelijk voor zijn. 
‘Dat ik nu vertrek uit de parochie 
voelt  dubbel . Ik heb met veel ple-
zier gewerkt,  Ik ben theoloog en 
nu econoom. Waarom zou ik geen 
econoom kunnen zijn vanuit het 
pastoraat.’

Markante gebouwen route

Een kijkje in de gezellige studeerkamer.  

TEUGE.- Het huis stond bij aankoop op instorten. “breek maar af”, was 
het advies van de gemeente, “en ga maar wat verder van de straat af 
bouwen.” Maar die gedachte kwam niet op bij Martinus Ooms, want 
het was wat hij zocht samen met het bevriende gezin van Ee. En zo 
beperkte zich de afbraak tot een ingrijpende verbouwing die kwaliteit 
van leven moest bieden. 

Een deel van het woonhuisgedeelte en de boerderij. 

Martinus Ooms is op 16 december 
1940 in Twello geboren. Zijn vader 
was kolenboer en zijn zaak was ge-
vestigd op een erf met schuren en 
een oud huis dat de grootmoeder 
van Tinus bewoonde op de hoek Par-
kelerweg en Rijksstraatweg. Zijn opa 
handelde in petroleum en bracht de 
brandstof eerst met de hondenkar en 
later met het paard bij zijn clientèle. 
En juist aan dit huis deed Tinus de 
nieuwe aanwinst denken, het huis 
van grootmoeder dat ook bijna in el-
kaar zakte toen het afgebroken werd 
en waar hij als jongetje zo prettig en 
veelvuldig had gelogeerd en in de 
bedstee had geslapen. 
In Twello heeft hij de basisschool 
bezocht. Voordat hij jaren later zijn 
eerste baan als schoolmeester in 
Hoogvliet bekleedde bezocht hij de 
ulo in Deventer en de Hervormde 
Kweekschool Zwolle. Omdat er een 
tekort was aan schoolmeesters, was 
hij slechts één jaar soldaat in Militai-
re Dienst. Het dorpsleven bleef hem 
trekken en zo vertrok hij naar Wan-
neperveen bij Giethoorn. “Een beetje 
schoolmeester ging in de avonduren 
bijstuderen”, lacht Martinus, en 
ik studeerde Engels in Meppel en 
haalde de acte. Op de middelbare 
school in Wageningen doceerde hij 
later Engels, Nederlands en Geschie-
denis. Baan en studie naast elkaar 
bleken best zwaar en een functie als 
gouverneur op een internaat in Cu-
lemborg, waar gegoede mensen hun 
zonen naartoe stuurden, was wel-
kom. Hij bewoonde een flat in Apel-
doorn toen hij het pand in Teuge in 
het vizier kreeg. 

Onderweg naar het dorpskerkje Re-
hoboth, waar Tinus en vriend Wim 
in het koor zongen, was het te koop 
staande pand opgevallen. Groot ge-
noeg voor een gezin met twee kin-
deren en een alleenstaande. Dat het 
pand al eerder dubbel bewoond 
werd, was reeds een voordeel. “Na 
de oorlog moest je inwoning toe-
staan”, legt Tinus uit, “het voorste 
stuk was al afgezonderd en werd 
bewoond door jonge gezinnen.” Het 
pand was in het bezit van de Protes-
tantse Kerk, ooit door de eigenaar 
geschonken, en de koop werd gauw 
bezegeld. Ook de grond is eigendom 
van de kerk waarvoor erfpacht wordt 
betaald. Een eerste wandeling ver-
schafte inzicht in alle gebreken. Er 
was geen centrale verwarming, een 
houten schuurtje in de tuin diende 
als toilet en een doucheruimte ont-
brak. Op zolder keek men tegen de 
pannen aan in het woonhuisgedeel-
te en bij Tinus had de sneeuwstorm 
vrij spel.   . Martinus was de eerste 
die intrek nam, maar liet van tevo-
ren een wc met aparte doucheruimte 
bouwen op de plek van de paarden-

stal, met het gevolg dat, als je onder 
de douche staat, je door een stal-
raampje idyllisch naar buiten kunt 
kijken. Aan beide kanten werden, 
aan de kant van Mieke en Wim en 
aan de boerderijkant van Martinus, 
onder deskundige begeleiding van 
een architect later verbouwingen 
doorgevoerd, muren opgetrokken en 
verplaatst. Daardoor werd er steeds 
een stukje van het pand veroverd en 
toegevoegd aan het nieuwe woon-
concept voor twee aparte bewoners. 
Ook beide daken, het pannendak op 
het oorspronkelijke woongedeelte 
en het riet op de boerderij, werden 
vernieuwd en behalve de eiken ge-
binten werd de balkconstructie ver-
vangen. 

Het pand uit 1823 is ooit één boerde-
rij geweest, maar van de geschiede-
nis is weinig bekend. Vermoedelijk 
dankzij rijke oogsten is er later een 
IJsselhoeve van gemaakt met een 
dwarshuis. Volgens Tinus moet dit 
rond 1900 zijn gebeurd en in 1920 
is er een gedeelte langs de Straatweg 
toegevoegd, om ruimte voor groot-
moeder te creëren. Achter Martinus’ 
voordeur voert een gangetje links 
naar de knusse studeerkamer. Aan 
de rechter kant bevindt zich de tus-
senkamer: een woonkamer annex 
keuken. De keuken was oorspron-
kelijk een opkamer met daaronder 
een keldertje. Er is een doorbraak 
gemaakt naar de paardenstal, waar 
toilet en douche kwamen. De paar-
denstal ging over in de deel voor de 
koeien en deze heeft de eigenaar qua 
ruimtelijkheid vrijwel onaangetast 
gelaten. De drinkbak voor de paar-
den staat er nog en dient als plan-
tenbak, Er is duidelijk te zien, waar 
de koeien onder de oude slieten 
hebben gestaan, al heeft Martinus 
de achterkant dicht laten metselen 
om ruimte te creëren voor een deel 

van zijn kunstcollectie. De leem-
grond is vervangen door een stenen 
vloer met vloerverwarming. Ook de 
hooigeulen van de koeien worden 
in ere gehouden en daarin over-
winteren de losse buitenplanten en 
is er bergruimte voor boeken. Een 
bijzonder houten meubel is achter-
gebleven, waarvan Tinus vermoedt 
dat het diende om zadel en riemen 
van de paarden op te hangen, door 
Tinus nu gebruikt als opbergplaats 
en showplek voor oorkondes en on-
derscheidingen. In alle kamers zijn 
talloze kleinoden te vinden; in een 
huis waar historie en authenticiteit 
voelbaar zijn. Het met veel gevoel 
samengesteld interieur ademt een 
doorleefde sfeer, wars van alle mo-
degrillen en trends. Geen luxe of 
design, maar warmte door een lu-
dieke stijlenmix. Lachend: “Ik heb 
weinig meubels gekocht, maar veel 
gekregen van familie of vrienden”, 
legt hij uit en wijst op de oud-Hol-
landse tweedeurskast met etagiaire-
opbouw van grootmoeder. Boeken 
prijken in alle kamers in de wand-
vullende boekenkasten in het gelid 
en zijn brede smaak weerspiegelt 
zich in zijn kunstcollectie. Overal 
kijk je naar buiten door ramen met 
zes roedeverdeelde vensters, die aan 
de bovenkant afsluiten met een ron-
ding. Meubels zijn overladen met 
persoonlijke schatten, waardevol 
vanwege de herinnering. En Tinus 
houdt van bijzondere krantenknip-
sels over Deventer, planten, voer-
tuigen en meer, waarmee hij menig 
muurtje heeft behangen. “Dat is het 
voordeel van het alleen wonen”, 
lacht Tinus, “je kunt je eigen huis 
aankleden zoals je dat zélf wilt.” On-
danks de make-over is de ware ziel 
van deze landelijke stek gebleven en 
is de woonbeleving die van een plat-
telandsbewoner. Er is een diepge-
wortelde passie voor karakteristieke 
huizen en het koesteren van het ver-
leden; de chemie tussen de eigenaar 

en het huis is te voelen. Een bezoek 
aan de tuin kun je niet overslaan, an-
ders is de belevenis niet compleet. 
De oude fruitbomen geven de tuin 
karakter, hier en daar door buurman 
Wim aangevuld door nieuwe aan-
plant Het feit dat de achtertuin er 
mooi bijligt, kan op het conto van 
Wim worden bijgeschreven. Ook 
de moestuin, waarvan gezamenlijk 
wordt geoogst, wordt door hem lief-
devol verzorgd. 

Martinus voelt zich als een vis in het 
water in zijn huis, waarin de charme 
van vroeger door de vele originele 
elementen onaangetast is gebleven. 
Hij vindt dat hun omgeving door 
allerlei huizen uit verschillende 
perioden interessant is. “Ik ben blij 
met ons karakteristieke huis, waar 
er maar één van is,” zegt hij met 
gepaste trots en vervolgt: “Later na 
de verbouwingen heeft het pand de 
Gemeentelijke Monumentenstatus 
gekregen en wij onderhouden het 
goed, Vorig jaar is het hele huis nog 
opgeschilderd en zijn de muren op-
nieuw gevoegd.” 

http://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution


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

Niet het aantal telt, maar de aandacht!

Wij hanteren korte levertijden.

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

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NLwww.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

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

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96

 

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

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

Twelloseweg 93
7396 BM Terwolde

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

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

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

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

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

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

€19.50

€8.50

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

JE RAAKT ER ONDERSTEBOVEN VAN!

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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP

 

TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

Co2 capsules
5 stuks 5,00

Opbergkoffer 14,95

BB Target 12,99

Air Soft artikelen

11,956 mm BB balletjes
zak 4000 stuks
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TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich

Locatie: Terwolde (de Scherpenhof)

Zwemles in je 
zomervakantie of 
spoedcursus B met 
diploma garantie
in maar één week 
(Reageer snel, beperkt aantal plaatsen 
i.v.m. kleine groepjes! Aanmelden voor 15 juni)

Wilt u vrijblijvend meer informatie over 
onze activiteiten, mogelijkheden, tijden of 
kosten? Neemt u dan gerust contact met 
ons op. Graag tot ziens in het zwembad van 
Recreatiepark De Scherpenhof in Terwolde!

Aquaworld

06-493 56 248
dmcaquaworld@hotmail.nl
Erkend Onderwijs Instituut

Zomeractie 
in juli en augustus!

Duurzaam en goed onderhoud 
voor een eerlijk tarief

WWW.GARAGEDESMEDERIJ.NL 
Ook voor uw oldtimer en youngtimer

De Smederij 8 Terwolde - 0571 29 29 44

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

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

Het perkgoedseizoen 
is weer begonnen

ZEER RUIME KEUZE UIT EIGEN KWEKERIJ

NIEUW! Bezoek 
ons op Facebook

T U I N Z A D E N  E N  G R O E N T E  P L A N T E N

Krijg je tuinwensen helder
Workshop in de Stedendriehoek
APELDOOrN.- Op zaterdag 6 juni kunnen mensen die het moeilijk vinden 
om keuzes te maken met het oog op materialen en planten de workshop 
‘Krijg je tuinwensen helder’ volgen. De workshop vindt plaats bij Boomkwe-
kerij Menkveld, Zutphensestraat 285, in Apeldoorn en begint om 11.00 uur 
en om 14.00 uur. De workshop wordt georganiseerd door Brenda Stokvis en 
Sanneke Heij van Tuin voor Groentjes. De eerste stap op weg naar het creë-
ren van de ideale tuin is wensen helder voor ogen te krijgen. Een moodboard 
is daarbij hét hulpmiddel. Onder begeleiding van de tuinontwerpers gaan 
deelnemers zelf aan de slag. Naast het maken van een moodboard komt het 
invullen van de lijst van eisen aan bod. In deze lijst kruisen deelnemers aan 
wat zeker niet mag ontbreken in hun toekomstige tuin. Deelnemers gaan 
naar huis met een duidelijk beeld van hun eigen tuinwensen en een hoofd 
vol inspiratie. En of ze nu een tuinontwerper aan het werk willen zetten of 
zelf een ontwerp willen maken: deze workshop helpt ze in alle opzichten om 
gefundeerde keuzes te maken voor wat betreft materiaal en beplanting. Zo 
komt ieders droomtuin binnen handbereik. Meedoen kost 12,50 euro p.p. In-
schrijven kan via www.tuinvoorgroentjes.nl/workshop. Tijdige inschrijving 
is wenselijk, want er is slechts plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

VoorsterNieuws
Sport

Voetbal
Twello
Zaalvoetbal 
Sporthal Zuiderlaan
Vrijdag 22 mei
19.00 Twello 1-Beekbergen 1
20.00Twello 8-Rob.&Vel. 14
21.00 Twello 6-Vict.Boys 6
22.00 Twello 7-Voorwaarts 5

Henk Boerkamp hing zijn klossen aan de wilgen

Henk Boerkamp, met twee kleinkinderen aan de handen, en alle spelers. 

kLArENbEEk.- Henk boerkamp is meer dan 60 jaar actief lid bij Sport-
club klarenbeek en op bijna 75-jarige leeftijd nam hij afgelopen zondag 
afscheid van het voetballen in het bijzijn van z’n (oude) teamgenoten, 
familie en vrienden. 

Henk is begonnen bij RKSV Pacelli, 
toen nog spelend op de Heidepark-
weg. Hij heeft de verhuizing meege-
maakt naar de Bosweg en natuurlijk 
de fusie tussen SV Klarenbeek en 
RKSV Pacelli. De laatste jaren speel-
de hij in zondag 5. Eén van de hoog-
te punten werd gerealiseerd op zijn 
65-jarige leeftijd. Hij was toen pupil 
van de week bij het eerste elftal. 
Voor zijn laatste wedstrijd liep Henk 
zich in met kleinkinderen. En ja 
hoor, de muziek begon met ‘mijn 
opa, mijn opa, mijn opa’. De sfeer 
was gezet op deze zonnige zondag. 
Edmund Buitink had de eer de wed-
strijd te leiden. De eerste helft was 
Henk’s team veruit de sterkste en 

kwam door twee doelpunten van de 
rappe Mitchel IJsseldijk en één van 
sterk spelende Dillen Verheul op 
3-0. Even voor het eind trok Henk 
zijn shirt uit en daaronder had hij op 
zijn hemdje op zijn borst staan: “je 
bent pas echt een vent als je als bijna 
75-jarige” en achterop: “Nog snel-
ler dan je schoonzoons bent.” Of dit 
de push gaf is niet bekend, maar na 
de rust was Henk niet te stoppen en 
scoorde maar liefst drie keer, waar-
door de 6-0 werd bereikt. Paul IJs-
seldijk redde de eer door twee keer 
te scoren. Kort voor het eindsignaal 
was er een scrimmage voor het doel 
en de scheids floot. Het was rood 
(in werkelijkheid niets aan de hand, 

maar), rood voor Henk! Henk werd 
op de schouders tot bij de entree van 
het hoofdveld, waar hij werd verrast 
door een van zijn kleinkinderen, die 
hem een beker overhandigde met de 
tekst: “Lieve opa, je bent altijd onze 
kampioen.”. Na de wedstrijd wer-
den Henk en zijn vrouw Joke verrast 
door Mike Arend en alsof dat niet 
genoeg was ook door Allard Kok die 
naast bloemen ook attenties gaven. 
Hij kreeg onder andere een mooie 
compilatie oude teamfoto’s, spelers-
passen en contributiekaarten. 

Twellose Schaakclub 
krijgt de KriebelZ
TWELLO.- Het kampioensfeestje van 
Carlo Buijvoets als clubkampioen 
van de Twellose Schaakclub is met 
een week uitgesteld. Buijvoets kwam 
zelf niet in actie en kreeg dus een 
nul, terwijl nummer twee, Jos Baren-
dregt deed wat hij moest doen: win-
nen. Volgende week heeft Buijvoets 
aan een halfje voldoende om zich 
voor de tweede maal sinds 2012 als 
clubkampioen te mogen laten huldi-
gen.

Plaats acht
De voorlaatste ronde van de interne 
competitie verliep zonder echte ver-
rassingen.  Jos Barendregt won vlot 
van Gerard Hazelaar en ook alle sub-
toppers wonnen. De eindstand van 
de interne competitie bepaalt in welk 
team er volgend seizoen wordt ge-
speeld in de externe competitie. Hier 
is het nog spannend in de strijd om 
plaats acht; het aantal spelers waar-
mee het eerste team volgend seizoen 
speelt vanwege de promotie naar de 
tweede klasse.

Nadat deze week de beslissing is ge-
vallen in de interne competitie wordt 
op dinsdag 26 mei de rapidschaakfina-
le gespeeld om de Taverne Beker. Een 
week later speelt de clubkampioen si-
multaan tegen de overige leden, maar 
ook thuisschakers en potentiële leden 
mogen aanschuiven. Nog een week la-
ter, dinsdag 9 juni, speelt de Twellose 
SC de jaarlijkse massakamp tegen de 
Voorster SC. Beide verenigingen mobi-
liseren dan zoveel mogelijk spelers om 
tegen elkaar te schaken.

kriebelZ
Vanaf woensdagavond 17 juni kan 
er weer wekelijks geschaakt worden 
om een dinerwaardebon bij Brasserie 
KriebelZ in Terwolde. Ook gezellig een 
keertje meespelen mag, want iedereen, 
dus ook niet leden, is op elk moment 
welkom. Gestart wordt om acht uur. 
Bij mooi weer speelt men buiten op 
het terras, bij slecht weer in het café of 
in een van de zalen. Deelname is gra-
tis, maar het wordt op prijs gesteld als 
de verliezer een euro doneert.
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Kelvin Derks van de Oortveldruiters 
opnieuw in de prijzen

Kelvin Derks met Lady Elegance.

EMPE.- Tijdens de dressuurwedstrijd op Hemelvaartsdag in Wehl startte 
Kelvin Derks met pony Lady Elegance voor het eerst in de klasse L1 en viel 
direct in de prijzen. Met 189 punten in de eerste proef belandde hij op een 
mooie 2e plaats. Ook de tweede proef was met 180 punten goed voor een 
winstpunt. Tara Denkers reed met haar paard Dexter van de Beekhoeve ook 
naar Wehl en reed in de klasse M1 naar 180 punten. Michelle van de Poll 
sprong in Olst met Brumm Brum opnieuw een foutloos parcours in de klasse 
L en een foutloze barrage. Dat leverde haar de 10e prijs op.

Hoofdklasse meidenvoetbal bij Cupa
bUSSLOO.- Veel mensen in de om-
geving zullen dit niet weten, maar 
bij SV Cupa in Bussloo wordt er door 
vele meiden op hoog niveau gevoet-
bald! Door samenwerking met andere 
verenigingen en door een combinatie 
van sportief en sociaal aspect, heeft 
de club momenteel nagenoeg vier vol-
ledige meidenelftallen in de jeugd. 
Daarnaast is er ook nog een senioren 
dameselftal op de zondag, dat in de 
vierde klasse voetbalt.
Afgelopen seizoen had Cupa een D-
team, dat bestond uit bijna allemaal 
meiden, aangevuld met een aantal 
jongens. Daarnaast waren er drie vol-
ledige meidenteams, in de C-, B- en 
A-categorie, die allemaal op hoofd-
klasse niveau spelen. Coördinator van 
het B en C elftal Ben Hulscher vertelt: 
“Op amateurniveau kun je als meisje 
niet hoger voetballen. En bij Cupa ge-
beurt het gewoon! Daar zijn we enorm 
trots op. Vorig jaar zijn het A- en B-
elftal kampioen geworden en dit jaar 
speelden we dus met drie teams in de 
hoofdklasse. Bovendien hebben alle 
elftallen zich gehandhaafd dit seizoen, 
met een plek in de middenmoot.” Het 
gaat zelfs zo goed bij Cupa qua niveau 
van het voetbal, dat het B-elftal een 
keepster heeft die regelmatig bij PEC 
Zwolle meetraint. 

Samenwerking
Voor de jeugdelftallen zijn er in de 
regio diverse samenwerkingsverban-
den opgezet met andere clubs. Er is 
momenteel een samenwerking tussen 
Cupa, Wilp en Voorst in de jeugd. Vol-
gens Hulscher verloopt deze samen-
werking perfect. Meedoen met een 

ander team is bij de meiden dan ook 
nooit een probleem! Bovendien spelen 
door deze samenwerking spelers uit 
alle windstreken bij de club, bijvoor-
beeld uit Deventer, Twello, Voorst, 
Wilp, Wilp-Achterhoek en natuurlijk 
Bussloo. Door de op handen zijnde 
fusie tussen de verenigingen Cupa en 
Wilp, zal ook in de senioren de samen-
werking gezocht worden. De toekomst 
van het meiden- en damesvoetbal bij 
de vereniging lijkt rooskleurig!

Volgend seizoen
Volgend seizoen is de bedoeling om 
met een compleet meiden D-team en 
twee B-elftallen van start te gaan. Het 

huidige A-elftal zal doorschuiven naar 
de senioren, waardoor de fusieclub 
Cupa/Wilp straks drie damesteams 
heeft, een op zaterdag en twee op zon-
dag. Een van de drie damesteams is 
daarbij weer een samenwerking met 
Voorst. Cupa is echter altijd op zoek 
naar nieuwe en enthousiaste meiden! 
Wil je een keer meetrainen? Ze trai-
nen ongeveer tot half juni door bij 
SV Cupa. Het D-elftal op dinsdag en 
donderdag, het B-elftal op maandag en 
woensdag (vanaf 18.30 uur) en het A-
elftal op dinsdag en donderdag. Neem 
gerust contact op met Ben Hulscher 
voor meer informatie, benjosien@hul-
scher15.nl.

Meiden Terwolde E1 kampioen

TErWOLDE.- De meiden van SV 
Terwolde E zijn kampioen gewor-
den met stralend weer met veel 
supporters in de meiden klasse. 
Na een spannende competitie 

Staand van links naar rechts boven: Wilco Bruin (leider), Anouk Roeterdink, Martijn de Groot (leider), 
Serena Bruin, Bo Beugels, Danielle Zweers, Anouk Brouwer (assistent trainer) en Gerard Roeterdink 
(trainer/leider). Onder van links naar rechts: Marissa Jebbink, Anouk Berends, Marit Mölder, Mandy 

Lubberts, Tara de Groot en Senna Huisman.

hebben zij het kampioenschap be-
haald. Deze overwinning is uniek 
voor de Terwoldse voetbalclub, 
aangezien dit het eerste meiden 
team is wat kampioen geworden 

is in de E klasse. Dit is groots ge-
vierd met champagne, een beker, 
bloemen, een rondrit op de kar 
door Terwolde, patat en ook nog 
een barbecue. 

Afdeling handbal naar 
NK spelregeltest
kLArENbEEk.- De Sportclub Klarenbeek meisjes van D1 hebben op zater-
dag 9 mei mee gedaan met de NK spelregeltest in de Jachtlust in Twello. Ze 
haalden hier een mooie prestatie met balspellen, maar ook een theoretische 
toets die er gemaakt moest worden. En zo gingen ze er met de eerste prijs 
vandoor, een mooie medaille. Ook mogen ze op zaterdag 6 juni meedoen 
met het Nederlands Kampioenschap in Arnhem. En als extra prijs zijn ze 
uitgenodigd om diezelfde middag te kijken naar de WK-playoff wedstrijd 
Nederland-Tjechië. Deze mooie prijs is gewonnen door: Esmee Jansen, Han-
neke Tank, Romy Brugman, Sacha v/d Veer, Julia Brink, Cynthia Koers, Xa-
viera Harmsen, Lotte van Schaik, Elles Diks, Ilse Mulder en Tess v/d Spek. 
Ze worden getraind door Henk Jonker en gecoacht door Lusanne Hendrinks 
en Rianne Woudenberg.

VoorsterNieuws
Sport

Geslaagde eerste editie voetbalquiz 

Mitch Nijburg (links) en Diederik Nab 
zijn de eerste trotse houders van de titel.

kLArENbEEk.- Afgelopen vrijdag 
15 mei kwamen de grootste ‘voet-
balkenners’ van Klarenbeek samen 
in het multifunctioneel centrum om 
hun voetbalkennis te testen tijdens 
de eerste SC Klarenbeek voetbal-
quiz. Vijftien koppels hadden zich 

aangemeld en deden een gooi naar 
de titel ‘Beste Voetbalkenners van 
Klarenbeek’. De voetbalquiz stond 
onder leiding van Michel van Keu-
len van Voetbal Visie, gespeciali-
seerd in voetbalquizzen, sportquiz-
zen en algemene kennisquizzen. 

Bijna drie uur en drie ron-
des van 30 open vragen 
duurde de quiz. Het bleek 
een ware uitputtingsslag 
voor de deelnemers. De 
vragen gingen van links 
naar rechts en de meer 
recente vragen bleken wat 
makkelijker voor de jon-
gere deelnemers, terwijl 
de historie vragen meer 
het terrein bleken van de 
ervaren deelnemers. Quiz-
partners Diederik Nab 
en Mitch Nijburg gingen 
uiteindelijk met de titel 
‘Beste Voetbalkenners van 
Klarenbeek’ aan de haal. 
Een geslaagde avond die 
mogelijkerwijs in de toe-
komst verder uitgebreid 
zal worden over de regio 
om zo meer voetbalken-
ners de kans te geven hun 
kennis te meten met de 
Klarenbeekse voetbalken-
ners.

Eerste eredivisietitel De Boerehofstee lonkt 
WILP.- De heren van tennisvereniging 
De Boerehofstee behaalden zaterdag 
een belangrijke overwinning  op TC 
Veenendaal. Op de voorlaatste com-
petitiedag speelde De Boerehofstee 
thuis tegen degradatiekandidaat TC 
Veenendaal. De voorsprong op mede-
kampioenskandidaat LTC Soestdijk 
behouden, stond centraal. En dat 
lukte met een mooie 6-0 overwinning 
op Veenendaal. De eerste single werd 
met 6-3, 6-1 gewonnen door Eddy 
Schol. Tom Clavel trok de tweede 
single naar zich toe met 6-1, 6-2. Ook 
de derde en de vierde single leverden 
winst op. Rens Kamphuis en Coen 
Jonker wonnen deze met respectie-
velijk 6-4 en 6-3 en 5-7, 6-4 en 6-4. 
De eerste dubbel werd zonder te spe-
len opgegeven door TC Veenendaal, 
waarna de tweede dubbel met Ruud 
van der Plank en Coen Jonker op een 
thriller uitliep. De Boerehofstee be-

gon zeer sterk en won de eerste set 
met 6-1. In de tweede set leek een be-
slissende voorsprong van 4-1 te zijn 
genomen. De tegenstanders speelden 
vanaf dit moment alles of niets en bo-
gen de stand om naar 4-5 voorsprong. 
Tijdens deze game kregen ze twee 
setpoints, maar beide kansen wer-
den niet benut. De set liep uit op een 
bloedstollende tiebreak. Die werd, 
na diverse match- en setpoints over 
en weer, uiteindelijk beslist met 11-9 
voor De Boerehofstee.  Op zaterdag 
30 mei spelen de heren van De Boere-
hofstee om het kampioenschap in de 
eredivisie. 

Winst dames
De dames van tennisvereniging De 
Boerehofstee speelden zaterdag te-
gen nieuwkomers in de Eredivisie, 
BLTC Baarn. Baarn bracht een team 
met slechts drie mensen op de been, 

zodat De Boerehofstee-dames zonder 
te spelen op een 2-0 voorsprong kwa-
men. Nicole Teunissen, terug van een 
periode blessureleed, speelde vervol-
gens haar eerste single. Deze begon 
vrij moeizaam maar toch won Teu-
nissen in twee sets. Hester ter Veer 
speelde de tweede single en had het 
niet makkelijk, maar won eveneens 
in twee sets. Hanneke Duning won 
ook haar single in twee sets. Vervol-
gens werd maar één dubbel gespeeld. 
Nicole Teunissen een Marjol Bosman 
begonnen voortvarend, zij kwamen 
op een 5-2 voorsprong, maar konden 
dit niet vasthouden. De set werd ver-
loren met 7-5, de tweede set kwamen 
zij achter met 5-1. Dit wisten ze weer 
terug te halen tot 6-5 voor, maar uit-
eindelijk verloren zij toch met 7-6 
door goed en vast spel van de tegen-
standers. Een goede 5-1 overwinning 
stond uiteindelijk op het scorebord.

mailto:benjosien@hulscher15.nl
mailto:benjosien@hulscher15.nl
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VoorsterNieuws
Sport

Twee weekenden jeugd Beachvolleybal, 
Beachhandbal en pupillen voetbaltoernooi
TWELLO.- De komende weekenden (23 en 30 en 31 mei) is bij Voor-
waarts de jeugd volop in actie op de beach- en voetbalvelden. 

junior beachvolleybal
Op zaterdag 23 mei wordt er voor 
het eerst op de velden van ‘Beach-
sport Twello’ het ‘Junior Beachcir-
cuit’ van de regio Oost gespeeld. Het 
circuit bestaat uit een aantal beach-
volleybaltoernooien verspreid over 
de regio Oost gedurende het Beach 
seizoen. Deelnemers verzamelen 
ranking punten en deze zijn belang-
rijk voor de volgende toernooien om 
zich te plaatsen voor de landelijke 
finale. Voor meer info  bekijk de site 
van voorwaartstwello.nl of beach-
sporttwello.nl

brinta boys toernooi                                                                                                                                       
Eveneens op zaterdag 23 mei wor-
den ‘s morgens 9.00 uur de eerste 
wedstrijden van het jaarlijkse Brinta 
boys toernooi gepeeld door de jong-
ste F-voetballers. Er worden wed-
strijdjes van 13 minuten gespeeld 
door 35 F-teams verdeeld in zeven 
poules van vijf teams. Rond 12.00 
uur is er de prijsuitreiking waarbij 
elk deelnemend F-team een beker 
ontvangt. ‘s Middags komen de E 
pupillen in actie voor hun Brinta 
boys toernooi, ook daaraan doen 35 
teams mee van verschillende voet-
balverenigingen uit de regio. De 
eerste wedstrijden worden om 13.00 
uur gespeeld en de laatste wedstrij-

den eindigen om 15.30 uur waarna 
rond 16.00 uur de prijzen worden 
verdeeld.

Handbal beachtoernooi
Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei 
staat in het teken van het handbal 
Beachtoernooi. En op zaterdag 30 
mei Het Herman Beekman voetbal-
toernooi voor D teams. S.V. Voor-
waarts heeft ook dit jaar op zaterdag 
30 mei weer een sterk bezet  hand-
bal Beachtoernooi neergezet voor 
de  D, C en B jeugd. Voor de A jeugd 
en senioren op zondag 31 mei. In 
de D, C en B poule die elk uit 15 
teams bestaan, wordt in elke poule 
handbalwedstrijden gespeeld op de 
Beachvelden aan de Leane bij Voor-
waarts. Bij de A- jeugd poule die uit 
acht teams bestaat zijn er vijf divisie 
teams, waaronder topteams uit het 
Westen en Oosten van het land. Bij 
de dames senioren doen er 12 teams 
mee waaronder de kampioenen van 
tweede divisie B en Hoofdklasse B. 
(deze twee teams hebben qua niveau 
het in zich om de komende jaren 
opnieuw te promoveren). Er mag op 
gerekend worden dat er op zaterdag-
morgen 30 mei vanaf 9.00 uur tot 
laat in de avond veel strijd zal wor-
den geleverd door de handbal mei-
den voor de kwalificatiepunten in 

de poules. Voorwaarts handbal B1 
is al geplaatst voor het Nederlands 
Kampioenschap uit hoofde van de 
titel afgelopen jaar. Deze meiden 
zijn echter tot in de tenen gemoti-
veerd om ook dit jaar weer mee te 
doen. De A1 heeft veel Nederlands 
kampioenen in het team en doet 
mee aan vijf toernooien om punten 
te behalen. De D jeugd staat onder 
leiding van een super enthousiaste 
Laurens . Onze meiden van de C 
trainen nu volop mee met de B en 
A toppers om aansluiting te vinden. 
Dames 1 zal de lijn van de zaal door-
trekken met aantrekkelijk handbal. 
Herman Beekman voetbaltoernooi 
Na een aantal jaren het Herman 
Beekman toernooi onderling bin-
nen de eigen D-teams te hebben ge-
speeld op de vrijdagavond, zal op 
zaterdag 30 mei weer worden gestart 
met deelname van 20 D-teams van 
verschillende voetbalverenigingen 
uit de regio. Er worden vanaf 9.30 
uur in vier poules bestaande uit vijf 
D- teams wedstrijden gespeeld. De 
laatste wedstrijden van Het Herman 
Beekman toernooi zullen tot 13.30 
uur worden gespeeld, waarna de 
prijsuitreiking zal plaats vinden. 
Dus de komende weekenden, op 
zaterdag  23 mei en  zaterdag en 
zondag 30/31 mei naar Voorwaarts 
aan ‘de Laene’ voor aantrekkelijke 
jeugdsporten met volop voetbal, 
Beach- handbal en volleybal.
 
 

Alterno dames verzorgen 
volleybalclinic 
kLArENbEEk.- De dames van het eerste team van Alterno komen dinsdag-
avond 26 mei naar Klarenbeek om een clinic te geven aan het meisjes C-team. 
Ook komt er een C-team van GTH Torpedo uit Hoenderloo en een van WSV uit 
Apeldoorn. De clinic wordt gegeven in de sporthal van het multifunctioneel 
centrum en begint om 19.00 uur. Het einde zal rond 20.30 uur zijn. Deze toch 
wel bijzondere gebeurtenis (dames 1 van Alterno was afgelopen seizoen lands-
kampioen) kan door mensen, die interesse hebben gratis bijgewoond worden. 
De meisjes van de C-teams zijn zeer benieuwd, wat deze avond hen zal bren-
gen. Kom dus kijken naar deze toch wel bijzondere sportgebeurtenis.

Activia mist de kans op een finaleronde 
voor lijfsbehoud
TWELLO.- De return van de eer-
ste ronde in de nacompetitie tegen 
Alexandria liep uit op een grote te-
leurstelling voor Activia. Nadat de 
uitwedstrijd op Hemelvaartsdag in 
1 – 1 was geëindigd telde zondag 
slechts de winst om een plek in de 
finaleronde af te dwingen. Activia 
begon ook prima. Trainer Rorije had 
voorin nu de beschikking over Thijs 
Leerkes en koos op het middenveld 
voor Frank Wijnbergen voor de nog 
steeds geblesseerde Frank Ooster-
wegel. Al in de eerste minuut kwam 
Thijs in kansrijke positie maar hij 
schoot voorlangs. Amper twee mi-
nuten later schoot Zemir Mujic van 

afstand op doel en gedreven door de 
wind spatte de bal uiteen op de lat 
boven de verbouwereerde keeper. 
Na deze overtuigende openingsfase 
kwam de wedstrijd tot rust en ver-
gelijkbaar met afgelopen donderdag, 
was er evenwicht tussen beide ploe-
gen. Op slag van rust echter was er 
wederom een goede fase voor Ac-
tivia met goede kansen voor onder 
meer Wouter Hameka (zijn inzet 
werd al bejubeld door de Activia 
toeschouwers maar hobbelde voor-
langs). De rust werd bereikt met 0-0 
waar Activia toch absoluut een voor-
sprong had verdiend.
In de tweede helft kregen beide ploe-

gen kansen en de opinie langs de lijn 
was dan ook dat de eerste ploeg die 
een goal maakte ook de winst naar 
zich toe ging trekken. Helaas voor 
alles wat Activia een warm hart toe 
droeg (en dat waren er veel langs 
de lijn!) waren het de gasten die op 
0 – 1 kwamen. Een karakteristieke 
aanval over links via de gevaarlijke 
linksbuiten leverde een kans op en 
waar Dennis Wennink dacht de bal 
weg te werken schoot hij tegen een 
aanvaller aan waardoor de bal in 
het doel caramboleerde. Een geluk-
kig doelpunt dat paste in de dub-
bele tweestrijd tussen beide ploegen 
waarin de goals spaarzaam waren. 

Hierna had Activia nog 20 minuten 
om een verlenging af te dwingen 
maar het mocht niet zo zijn. Kan-
sen kwamen er nog genoeg. Dennis 
Wennink kwam na een fraaie aanval 
vrij voor de doelman maar schoot 
over; Bart Wippert schoot hard in 
maar vond geen hoek; Thijs Leerkes 
kreeg bij de tweede paal een goede 
kopkans maar kwam niet tot afron-
den en er waren diverse halve moge-
lijkheden waarbij een andere keuze 
of iets meer geluk tot een doelpunt 
hadden kunnen leiden. Tot twee 
keer toe werd er ook geappelleerd 
voor een strafschop maar waar afge-
lopen donderdag een zeer dubieuze 
penalty tegen ons wel werd gegeven 
kwam het verlossende sluitsignaal 
nu niet. Het zat niet mee; zoals vaak 
dit seizoen. Anderzijds is het ook 
een kwaliteit. Activia maakte dit 
seizoen te weinig doelpunten en 
dat brak hen ook in deze beide du-
els op met Alexandria. In de laatste 
fase waarin Activia met de moed der 
wanhoop trachtte de gelijkmaker te 

forceren kregen de gasten een aantal 
prima counter mogelijkheden om de 
wedstrijd te beslissen maar hierbij 
toonde keeper Jory Visch zijn niet 
geringe klasse. Uiteindelijk klonk 
het laatste fluitsignaal en verloor 
Activia met 0 – 1 van Alexandria dat 
de finale mag gaan spelen om een 
plaatsje in de derde klasse. Activia 
stond vorig jaar ook in die positie; 
klopte toen derdeklasser Eerbeekse 
Boys nipt en rekende in de finale 
net zo nipt af met Groen Wit ’62. Dit 
seizoen heeft de ploeg laten zien dat 
het niveau va de derde klasse niet 
te hoog was gegrepen; Activia was 
hierin prima op haar plek. In de be-
slissende fase echter, zowel in de 
competitie als in de nacompetitie, 
brak het gebrek aan scorend vermo-
gen de ploeg op. Het is geen ramp. 
De ploeg blijft bij elkaar en volgend 
seizoen gaan ze gewoon weer op 
jacht naar tenminste de nacompe-
titie in de vierde klasse. Het is wel 
heel jammer want die derde klasse 
stond wel erg goed. 

Wedvlucht uitgesteld naar zondag
Rein Evers boekt eerste zege
TWELLO.- Afgelopen zondag werd 
de tweede midfondvlucht van dit 
seizoen vervlogen. Zaterdag waren 
de weersomstandigheden te slecht 
om te lossen, bovendien waren de 
vooruitzichten voor zondag een stuk 
beter zodat de beslissing om uit te 
stellen snel gemaakt was. Dit hield 
in dat de duiven al vanaf donderdag 
in de korven zaten. De begeleiders 
hebben het er dan maar druk mee. 
Telkens moet er gezorgd worden dat 
de duiven de beschikking over vol-
doende drinkwater hebben, en moe-
ten alle manden afzonderlijk van 
voer worden voorzien. 
Zondagmorgen kon er al mooi bij-
tijds gelost worden. Om 07.45 uur 
klonk het startsein in het Franse 
Soissons (372 km).Over de afstand 
was in eerste instantie nog enige 
onduidelijkheid omdat er op ver-
schillende plekken in en rondom 
Soissons gelost kan worden. Uitein-
delijk kwamen de juiste coördina-
ten boven water en kon de uitslag 
berekend worden. Met een lekker 
windje in de rug werd er rekening 
gehouden met hoge snelheden. Her 
en der in het land waren er kortere 
vluchtje en de duiven daar haal-
den soms 100 km/h. In onze regio 
duurde het allemaal wat langer, ook 
ten opzichte van de wat zuidelijker 
gelegen regio’s. Wat daarvan de oor-
zaak is zal de komende week nog 
wel voor wat discussie zorgen. Hoe 
kan het dat duiven die gezamenlijk 
gelost worden in Soissons op de 
ene plaats 100 mtr/min harder vlie-
gen dan iets verderop? Duivensport 
blijft een mysterie.
De winnaars zitten deze dag op de 
kortste afstanden. Dit seizoen heeft 
al voor een mooi aantal verassingen 
gezorgd, zondag werd er weer een 
mooie aan toegevoegd. Rein Evers, 
beginner en B-klasser, wonende in 
Wilp-Achterhoek, pakte afgetekend 
de zege, gevolgd door Henk Blan-

kestijn op de Kar. Rein speelt dit 
jaar voor het eerst onder eigen naam 
met duiven. Zijn zoon Martijn zette 
de eerste stappen nadat voorzit-
ter Jan Gr. Koerkamp zijn jaarlijks 
“duiven-lessen” aan de leerlingen 
van het AOC had gegeven. Martijn 
raakte zo geïnteresseerd dat hij, ui-
teraard in overleg met het gezin, met 
de duivensport begon. Na verloop 
van tijd ebde bij hem de interesse 
weg en gaandeweg nam vader Rein 
het stokje over, Vanaf dit seizoen is 
Martijn officieel duivenliefhebber af 
en staan duiven en hok op naam van 
Rein. Enkele weken terug pakte hij 
al een mooie vierde plek maar zon-
dag sloeg hij keihard toe. Met slechts 
vijf duifjes mee pakte hij overtui-
gend de zege. We zien een bepaalde 
parallel in de prestaties van Rein en 
Henk Blankestijn: beide begonnen 
wat minder aan het seizoen maar na 
een aantal weken valt er een duide-
lijk stijgende lijn waar te nemen. 
In de top 10 zien we naast Rein 
en Henk (2 duiven), ook Jan Groot 
Koerkamp, Jan Ketelaar (2x), Frits 
en Sven van Brummen (2x), Den-
nis Koers en Albert Hendriksen (B) 
staan. De B-klassers laten dit sei-
zoen regelmatig hun hielen zien aan 
de A-klassers. Na Stefan Jansen, hij 
speelde niet mee vanwege vakantie 
en op een op stapel staande verhui-
zing, is Rein al de tweede B-klasser 
die dit seizoen iedereen zijn hielen 
laat zien, dat houdt iedereen scherp!

Top 10 algemeen: 1. Rein Evers, 2,8. 
Henk Blankestijn, 3. Jan en Arno 
Gr. Koerkamp, 4,5. Jan Ketelaar, 6,9. 
Frits en Sven van Brummen, 7. Al-
bert Hendriksen, 10. Dennis Koers.

Top 10 B-klasse: 1,7. Rein Evers, 
2,9. Albert Hendriksen, 3. Berry 
Nijkamp, 4,6. Hans Boveree, 5. Dick 
van Dijk (sr), 8. Henk Boegborn, 10 
Annet Jutten.

C2 kampioen 

kLArENbEEk.- De jongens van 
Sportclub Klarenbeek C2 hebben 
weer een mooie competitie achter 
de rug. Het waren spannende wed-
strijden en er werden mooie partijtjes 
voetbal gespeeld. Hoe verder ze in 
de competitie kwamen, hoe beter ze 
op elkaar waren ingespeeld. Met nog 
twee wedstrijden voor de boeg had-
den de jongens nog steeds kans op het 
kampioenschap. De laatste thuiswed-
strijd was afgelopen zaterdag 2 mei 

en de laatste uitwedstrijd op 9 mei. 
Als ze de thuiswedstrijd wonnen dan 
waren ze al kampioen. Het was een 
leuke wedstrijd met veel publiek, 
opa’s en oma’s, vaders en moeders, 
broertjes en zusjes, maar ook vele 
belangstellenden. Met elk doelpunt 
klonk er gejuich, toeters en bellen. 
De heren wonnen de wedstrijd met 
14-1. En zo was het kampioenschap 
een feit, wat werd gevierd met cham-
pagne. De trekker met versierde kar 

werd voorgereden en in voetbal tenue 
gingen de jongens met hun leiders 
Jurgen Woudenberg en Max Lieferink 
een mooie ronde door het dorp ma-
ken. Na afloop werd het feestje nog 
verder gevierd in De Brug met patat, 
snacks en drinken. Ook werden de 
kampioenen door het meidenelftal C3 
nog eens flink in het zonnetje gezet. 
Deze meiden kwamen ook in De Brug 
om de C2 te feliciteren en twee heer-
lijke taarten aan te bieden. 

V.l.n.r: Jurgen Woudenberg, Martijn de Groot, Gert Reuvekamp, Justin Schimmel, Xander Smel-
tink, Asley, Dave Hurenkamp, Victor Bult, Ruben Kleverwal, Björn Lammers, Jordi Jansen, Auke 

Brekelmans en Max Lieferink.



De AutobeDrijven in De regio
Dorpsstraat 3  7384 BC  Wilp  Tel. 0571-261437

Service Partner

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

Reparatie
en onderhoud

Like ons op facebook

kwaliteit
50
50 JAAR

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

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

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

Saab 9-3 cabrio 2.0 turbo, benzine, zwart, bijtelling vriendelijk BJ 2000 148.000 km

Skoda Octavia Combi 1.6, zwart metallic BJ 2006 125.000 km

Suzuki SX4 benzine, automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

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

VW Golf Plus, diesel, zwart BJ 2008 142.000 km

 

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

Bouwjaar: 06-2007
Km. Stand: 104531 Km
Brandstof: Benzine
Kleur BRUIN Metallic
Aantal deuren: hatchback 5 drs
Transmissie: Automaat
Garantie: 6 maanden BOVAG garantie

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, Airconditioning, 
automat., Airconditioning, handbed., Boordcompu-
ter, Centr. deurvergr. handbediend, Cruise control, 
Deelbare achterbank, El. verstelbare spiegels, 
Elektrische ramen achter, Elektrische ramen 
voor, Hoofdsteunen achter, Lichtmetalen velgen, 
Onderhoudsboekje aanwezig, Park control achter, 
Radio/CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, 
Traction Control  

MAZDA 6 SPORT 2.0 S-VT TOURING/AUTOMAAT

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl

8.999,-

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR  € 22.750,-

FIAT PANDA 1,2 EDIZIONE
59.000 KM - 2011

NU VOOR € 5.950

MAZDA 6 2.0 S-VT 108 KW TS 5DRS
154.000 KM - 2009

NU VOOR € 9.950

MERCEDES C180
KOMPRESSOR 115 KW AVANTGARDE

171.000 KM - 2009

NU VOOR € 12.950

AFPERSEN,VACUMEREN EN VULLEN NU
€ 59,50

AIRCO SERVICE
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Activiteiten kalender
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 dui-
delijk de plaats,  activiteit, datum en tijdstip door tot uiterlijk maandagmorgen 
10.00 uur. Dit wordt dan verwerkt en geplaatst in de eerst komende editie. 

Frietkraam huren?

Olivia Kros viert volgend jaar feest. Dan staat ze al 10 jaar met haar 
frietkraam op de wekelijkse Vrijdagmarkt in Twello. Annemarie 
en Esme helpen daarbij en natuurlijk hebben ze in al die jaren een 
vaste klantenkring opgebouwd, die trouw elke week een heerlijk 
puntzakje goudbruine friet komt halen of andere lekkernijen die de 
kraam te bieden heeft. 

Frietkraam op 
feestje of partij?
Bij velen misschien niet bekend, 
maar men kan onze frietkraam ook 
huren. Een representatieve friet-
kraam is een perfecte oplossing van 
het verzorgen van het eten voor uw 
gasten. Als bedrijf of particulier 
kunt u op een feestje mensen laten 
genieten van vers gebakken friet 
of overheerlijke snacks die geser-

veerd worden vanuit onze luxe 
frietwagen. En wat is er mooier 
dan een heuse frietkraam op jubi-
leum, opening, sportevent, open 
dag, trouwfeest, kinderfeest of 
babyborrel, bedrijfsfeest of eve-
nement? Maak zo een eenmalige 
gebeurtenis tot een hoogtepunt, 
want dat betekent ‘onbeperkt 
smullen en buikje vullen’. Het 
organiseren van een feestje is een 

serieuze zaak en een slechte orga-
nisatie kan de feestvreugde aardig 
verknallen. En dan zeggen wij: 
‘Het is pas een geslaagd feest als 
‘De Frietkraam’ is geweest’, want 
dan geeft u aan het hele gebeuren 
een eigen verrassende en feeste-
lijke invulling. 

Huren gebeurt op basis van afkoop, 
waarbij men onbeperkt een aantal 
uren kan smullen uit het door u 
gekozen assortiment en uit menu’s 
in verscheidene prijsklassen. Wij 
bedienen gezelschappen van 30 tot 
5000 personen en de kosten wor-
den van te voren besproken, zodat 
u achteraf niet voor verrassingen 
komt te staan. Ook op basis van 
vrije verkoop kan de frietkraam 
worden gehuurd. Uit ervaring 
kunnen wij zeggen: “Succes verze-
kerd!”

Op de volgende markten kunt u 
ons wekelijks vinden:
Meidoornplein Wezep: 
Donderdag 11.30 - 18.00 uur
Markt Twello:
Vrijdag 10.30 - 18.00 uur
Marktplein Apeldoorn:
Zaterdag 08.30 - 17.00 uur

Kijk voor informatie op 
www.frietkraamapeldoorn.nl.  

Actie 
‘Ik hou van mijn markt’
TWELLO.- Deze maand staat de Ambulante handel centraal met het thema: 
‘Ik hou van mijn markt’. Het initiatief voor deze campagne is afkomstig van 
de WUWM, een internationale organisatie. In tal van landen is deze cam-
pagne inmiddels een gevierd thema. Reden genoeg om ook in Nederland 
met deze campagne te starten. De reclamecommissie van de markt in Twello 
heeft als eerste aanzet voor de actie ‘Ik hou van mijn markt’ de burgemeester 
en wethouders uitgenodigd. Op vrijdag 22 mei, tussen 15.00 en 16.00 uur, 
worden de bewindslieden ontvangen met koffie en koek. Daarna wordt er 
een rondgang over de markt gemaakt en worden al hun vragen beantwoord. 
Ook vertellen de marktmensen hoe belangrijk de markt voor hen is en de 
(lokale) gemeenschap. Dit alles vanuit de gedachte: hoe meer marktambas-
sadeurs, hoe breder het draagvlak, hoe sterker de toekomst van de 

(Twellose)markt
Marktklanten kunnen een kaartje (naam/telefoonnummer) in de actiebus de-
poneren en maken dan kans op een volledig verzorgde trip naar de markthal 
in Rotterdam op zaterdag 27 juni. Daar wordt men ontvangen met koffie, 
een rondleiding door de nieuwe markthal, een lunch en kan men een kijkje 
nemen op de markt op “De Rotte”, of winkelen in Rotterdam. Vijf personen 
worden hiervoor uitgeloot en mogen met een introducé op pad. 

Protestantse gemeente Twello 
aan het werk voor Moldavië

Voorst Wereldwijd. Deze ru-
briek is bestemd voor kerken, 
verenigingen, politieke par-
tijen, particulieren die iets te 
melden hebben dat de gren-
zen van de gemeente Voorst 
overstijgt of dat betrekking 
heeft op kerkelijke, religi-
euze en spirituele zaken. 
Ideeën, suggesties, bijdragen 
naar info@voorsternieuws.
nl of palme060@gmail.com

‘Het is voor de glorie aan God  
en door de liefde tot Jezus die 
de grenzen tussen onze landen 
hebben opengebroken en het 
mogelijk gemaakt dat uw kerk 
en de onze samenwerken voor 
ons jeugdwerk. De toekomst van 
deze kinderen wordt bedreigd, 
als zij niet zijn opgeleid. Het 
belangrijkste is dat ze weten dat 
God hen liefheeft zoals ze zijn.’ 
Deze noodkreet van de baptisten 
Betel gemeente uit Slobozia Mare 
in het zuiden van Moldavië be-
reikte de Protestantse gemeente 
Twello. De  ZWO (Zending-We-
relddiaconaat-Ontwikkelingssa-
menwerking) is de trekker van 
het project. De beide kerken zijn 
bezig een interactieve band op 
te bouwen: elkaar leren kennen, 
samenwerken in  een aantal  pro-
jecten, uitwisselingen van groe-
pen.  

Slobozia Mare  
De Dorpskerk kon een keuze 
maken uit projecten die Kerk in 
Actie voorlegt. Dit keer wilde de 
gemeente een project in Europa. 
De Protestantse Gemeente Twello 
had vanaf 2010 zich voor 3 jaar  
met P3W verbonden. P3W is een 
vrouwencentrum in Papua. De 
vrouwen krijgen daar een heel 
breed pakket aan onderwijs. Na 
de opleiding gaan de vrouwen 
terug naar het dorp, waar ze van-
daan komen, om daar door te ge-
ven wat ze geleerd hebben. Het 
was goed om dit project te doen, 
maar Papua is wel heel ver weg 
om naar toe te gaan. De keuze is 
daarom nu gevallen op een pro-
ject in Moldavië. Via YFC Moldo-
va wordt het jongerenwerk onder-
steund. YFC is een internationale 
beweging die als doel heeft jonge-
ren in aanraking te brengen met 
het evangelie, hen te helpen het 
christelijk geloof gestalte te geven 
en kerken te ondersteunen met 
jongerenwerk. De Dorpskerk heeft 
aan Kerk In Actie toegezegd om 
drie jaar lang, vanaf 2014, per jaar 

5000 te geven voor de projecten van 
YFC in Moldavië

Daarnaast wordt dus geprobeerd 
een relatie op te bouwen met een 
kerk die meedoet aan een van die 
projecten. Dat is de bapistenkerk in 
Slobozia Mare. (Slobozia = Liberty, 
Mare = groot) Het dorp telt  5960 be-
woners. De overgrote meerderheid 
(99.04%) zijn Roemeense Moldavi-
ers, terwijl er een kleine minderheid 
van de Oekraïners, Russen en Roma 
is. De sociale situatie van het dorp  
is belabberd . Er is veel armoede in 
Moldavië, vooral kinderen en oude-
ren hebben daaronder te lijden. Zo 
zijn er ongeveer driehonderd kin-
deren van wie een of beide ouders 
werken in het buitenland of van 
wie de ouders overleden zijn. Kin-
deren van wie beide ouders in het 
buitenland werken wonen vaak bij 
hun grootouders. Dat kan vanwege 
het generatieconflict problemen 
opleveren, waardoor het wel eens 
mis kan gaan. De kerk runt nu  een 
opvangcentrum, waar ook maaltij-
den worden verstrekt. Pikant is hun 
constatering dat er nogal wat kerk-
genootschappen zijn in het dorp 

van verschillende pluimages, of-
wel denominaties.  ‘Hierdoor is 
er verwarring met betrekking tot 
het christelijk geloof. ‘er is een 
trek naar de  Doopsgezinde kerk, 
met name van jonge gezinnen.’

Otto Westerink: ‘de mensen van 
de Bethel kerk zijn heel betrok-
ken. Het is een jonge kerk die pas 
vanaf 1921 bestaat. De gemeente 
heeft de repressie in de Sovjet-
tijd doorstaan en heeft nu een ei-
gen kerkgebouw en opvangruim-
tes voor jongeren. Ze zijn blij met 
het contact met onze gemeente. 
We hebben eind vorig jaar be-
zoek gehad van Vitali Pupazan  
van YFC Moldova. Hij komt uit 
Slobozia Mare en heeft ons veel 
verteld over Moldavië en de Be-
tel-gemeente. We hebben inmid-
dels brieven uitgewisseld.’ De 
brieven, foto’s en artikelen zijn te 
vinden in het Moldaviëboek en 
op het prikbord in Irene, het bij-
gebouw van de Dorpskerk. Het is 
de bedoeling om nog dit jaar met 
een groepje vanuit onze gemeen-
te naar Slobozia Mare te reizen 
om contacten op te bouwen en 
de situatie daar met eigen ogen te 
zien. Dan kan ter plekke bekeken 
worden of het mogelijk is om in 
2016 met een grotere groep naar 
de Betelgemeente te gaan

Wie meer wil weten over het 
Moldaviëproject kan zich mel-
den bij de werkgroep ZWO: Otto 
Westerink (0571) 27 48 67; ot-
toolgawesterink@gmail.com) of 
Mieke Koers (0571) 27 41 09. 
mieke55koers@gmail.com).

Sport 2000 Buitink 
Open tennistoernooi 
TWELLO.- Dit jaar organiseert Tennisclub De Schaeck van 1 tot en met 7 
juni het Sport 2000 Buitink Open. Het Buitink Open tennistoernooi is een 
toernooi voor alle KNLTB leden. Buitink Sport 2000 sponsort alle 1e en 2e 
prijzen middels een waardebon.

U kunt zich opgeven tot 25 mei via de website www.toernooiklapper.nl. 
Schrijf je gauw in want vol is vol! Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per 
persoon per onderdeel. Het toernooi heeft de volgende categorieën: HE, DE, 
DD,HD,GD (vier tot en zeven). 

MEI
23 D pupillentoernooi SV Terwolde  Terwolde 09:00 uur
23-25 Pinksterfeest Sv VenL met om 20.00 uur vogelschieten, en in de 

tent Barcode
25 Pinksterfeesten bij Sv V en L met familievoetbal, daarna DJ Bart vd 

Linde 9.30 uur
28 Samen uit Eten, Algemeen Belang Teuge Dorpshuis Teuge 12 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
30 20.30 FestiFly Teuge www.festifly.nl SJW Peco 
31 14.00 - 19.00 uur FestiFly www.festifly.nl SJW Peco 

jUNI
01 “ Samen aan tafel” , opgeven 0571-261985 “ de pompe”  in wilp 

Zonnebloem afd Wilp-Voorst 12 uur

agenda

JUNI

20

Brommers Kiek’n in Twello 
Mannen, vaders opa’s opgelet! Tijdens het Vader-
dag weekend staat alles op zaterdag en of zon-
dag in het teken van Brommers Kiek’n. De beste 
plek voor mannen om even te kiek’n en proaten

JUNI

21

Franse Vaderdag
Diverse activiteiten met een Franse inslag geor-
ganiseerd door diverse horecabedrijven uit Twello. 
Een gezellige familiedag met heerlijke gerechten, 
Franse muziek, Franse aankleding en jeu de 
Boules voor een gemoedelijke sfeer

JUNI

22

JUNI

27

Zwemvierdaagse de Schaeck
Jaarlijkse zwemvierdaagse voor jong en oud

Clubkampioenschappen SV Twello
Afdeling Gymnastiek. Sporthal Zuiderlaan

Bekijk de volledige agenda
op www.inTwello.nl 

mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:palme060@gmail.com
http://www.toernooiklapper.nl


3 stuks

Onze (h)eerlijke authentieke worsten importeren wij zelf standig 

uit de Franse Auvergne en de Spaanse Pyreneeën, dus berg-

achtige (vulkanische) streken. In beide gebieden heerst een 

microklimaat, met een zéér lage lucht vochtigheid; sublieme 

omstandigheden voor het droog proces van de worsten. Ze zijn 

van zeer hoog waardige kwaliteit, worden met de hand geknoopt 

en bevatten geen gluten. De witte “aanslag” die u ziet bij de 

worsten is een goedaardige schimmel (net als bij schimmelkaas), 

ontstaan tijdens het droogproces. Ook bij de worsten die 

voor zien zijn van een kruidenmantel is dit waarneembaar. 

Dit is gewoon te consumeren; sterker nog; het geeft juist de 

bijzondere smaak! 

HOUDBAARHEID

De worsten zijn 4 tot 6 maanden houdbaar op kamer temperatuur. 

U dient het papier of plastic zakje altijd te verwijderen. Snij de 

worsten altijd aan dunne plakjes, dan komt de smaak het best 

tot zijn recht.

DE ÉCHTE MONTAGNEL-WORSTEN

U zult bij uw aankoop van MONTAGNEL worsten altijd deze 

flyer meegeleverd krijgen, zodat u de juiste product informatie 

heeft en verzekerd bent dat u ook de échte MONTAGNEL 

worsten heeft aangekocht!

Eet smakelijk!
Voor nabestellingen kunt u mailen naar 

info@pakkettenplein.nl

GEDROOGDE WORSTEN VAN MONTAGNEL
Een eerlijk en mooi product, in Nederland onder de  

naam MONTAGNEL verkrijgbaar.

DE SPAANSE “FUETS” 
zijn te verkrijgen in 

onder meer de smaken 
naturel, knoflook, paprika, 

tuinkruiden, chorizo.

DE FRANSE 
SAUCISSONS SEC 

in o.a. naturel, olijven,  
noten, wild zwijn, Cognac, 

peper en nog een héél 
scala aan andere  

smaken meer.

woensdagmorgen Raalte
donderdagmorgen Deventer-Colmschate
vrijdagmiddag   Twello
zaterdag   Apeldoorn

Vleeswarenbedrijf

H.A. IN HET VELD

Franse en 
Spaanse worsten

Keuze uit meer dan 
25 verschillende smaken

3.95
10.-

per stuk

I

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Hollandse Nieuwe vangst 2014

Verse Kabeljauwfilet

Gebakken Lekkerbekken

Verse Zalmfilet

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

Let op! 10 juni zijn ze er weer! Hollandse Nieuwe vangst 2015!

twitter@vismanjan

5e gratis! 5e gratis!

Ter plaatse schoongemaakt !

Hollandse Noordzee vis!

Zonder graat en verfijnd gekruid!

Zonder huid!

per stuk per stuk4 voor 

500 gram 500 gram

4 voor 2.75 1.9010.00

7.50 7.50

7.00

20% KORTING 
OP ALLE DEKBEDDEN! 

Markt Twello
ACTIE van 12.30 tot 17.30 uur

Maak kans op een geheel verzorgde dag naar de

Markthal in Rotterdam op zaterdag 27 juni!

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

R E C L A M E

10 witte punt broodjes .............1.25
4 kersen fl appen ............... voor maar1.00
2 stokbroden .....................wit of volkoren1.50
10 harde broodjes ...............................1.50 
ook om zelf af te bakken

3e GRATIS

099 099HOLLANDSE TOMATEN
“VERS VAN DE TELER”

HOLLANDSE SPINAZIE
“VERS VAN HET LAND” 

NU HEEL KILO NU HEEL KILO
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ESSENSTAM - SCHOENEN
HOENDERLOO

- - --
sinds 1921

Nieuw in de colectie FinnComfort!

Diverse materialen om uw kaarten zelf te maken

WenskaartenKnipvellen of 
stickervellen

10 voor 4,-5 stuks voor 3,-

lengte 1 meter €7,50

De Huishoudkraam
Uw adres voor stofzuigerzakken, tafelzeil, 

badmatten, tafelmode, deurmatten

Voor schone (dak)goten
GutterBrush

Graag tot ziens bij vishandel 
L. ZWAAN en ZOON! alleen vrijdags op de markt

DEZE WEEK:

Vragen of bestellingen: 
06- 10 01 52 18

4 Haringen

5e GRATIS!

2 zakjes saus!
750 gram

Kibbeling

€ 7.00

€ 10.00

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!

4.99 4.99

1.995.99 6.99

500 GRAM 
VAN 5.98 VOOR

1000 GRAM
NU 

350 GRAM 
NU 2.49 NU

500 GRAM 
VAN 6.58 VOOR

900 GRAM
VAN 8.99 VOOR

DADELS PRIMEUR

ANANAS BLOKJES 
GEDROOGD

BLOEMENHONING 
BIO DE TRAAY

Als je keelpijn hebt doe je er goed 
aan om de hele dag door thee met 
honing te drinken. Honing heeft 
bacterieremmende eigenschappen. 

GEMENGDE NOTEN 
MET PINDA’S

CASHEWNOTEN

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

8.99
17.99

15.45

GLAZEN FLES 500 ML 
VAN 12,95 NU

PLASTIC FLES 1L 
VAN 24,95 NU

60 CAPSULES 
VAN 19.95 VOOR

AHORNSIROOP

MELATONINE 3MG

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

12,50

12,50

Dames slips elastisch katoen

Puma jongens en heren boxershorts 

per stuk 4,95 3 voor

2 stuks

WESTERHOF KAASSPECIALIST
 specialist in zuivere natuurkaas

Jonge Graskaas

 6,98 0,75
PER KILO

NU 
100 GRAM

Franse Roombrie
‘Vers van het mes’

Hollandse
aardbeien 4.00

Mandarijnen 
zonder pit 3.50

Volop asperges

3.503 dozen 24 voor per kilo
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Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.

2e Pinksterdag geopend
11.00 -17.00 uur

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

Kom en profiteer van €50,- voordeel
€15,- korting bij besteding van €99,-
€35,- korting bij besteding van €199,-

Magazijn uitverkooptot 70% KORTING

*Vraag naar de voorwaarden. Niet in combina�e met andere ac�es. Uitgezonderd accessoires.

*

Kom langs en
profiteer!

Besteedt u meer dan €275,- dan profiteert u 
dus maximaal!

2e PINKSTERDAG GEOPEND
PINKSTER DEALS

EENMALIG TOT 15% KORTING
AANBIEDING SLECHTS GELDIG T/M 26 MEI. 

RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK.

van 11.00 tot 17.00 uur

Ruim 1000m2

slaapplezier


