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Uw woon- 
en slaapadviseur

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

Ruim 1000m2

woon/slaapplezier

de  Grutter

Sl
ap

en

W
onen

Twelloseweg 79, Terwolde  
Tel.: 0571-290641

LAATSTE KANS

ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

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

Tel.: 0313 - 651579    Gratis wifi 

Buffet met live-cooking all-inclusive

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

Buffetrestaurant & Partycentrum

1,5 uur voor € 21.95 p.p.

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Kleedjesmarkt
Twello.- Zondag 7 septem-
ber kunnen kinderen weer 
hun overtollige spulletjes kwijt 
tijdens een kleedjesmarkt die 
wordt gehouden op het par-
keerterrein achter C1000. 

Plaatsbewijzen zijn vanaf don-
derdag 28 augustus te verkrij-
gen bij Marskramer in Twello. 
De kosten bedragen  €  2,50 per 
plaats. Aangezien er maar 150 
plaatsen beschikbaar zijn wordt 
er één plaatsbewijs per persoon 
verstrekt.

De kleedjesmarkt is op zondag 
7 september van 12.00 uur tot 
16.00 uur. Let op: er worden al-
leen plaatsen toegekend aan die-
genen die een plaatsbewijs kun-
nen tonen!

Volop Hardstyle tijdens 
100 van Pampus
PoSTeReNK.- Komende vrijdag-
avond gaat de 100 van Pampus van 
start met een Fluo Teenageparty 
vanaf 19.30 uur gevolgd door DJ 
Kicken Foxy on tour. De zaterdag-
avond staat in het teken van de har-
dere hardstyle. 
Zo zullen de welbekende DJ´s Dee-

tox en Degos & Re-Done zorgen dat 
het feest losbarst. Verder zijn er 

optredens van GZ préparty – RAW 
Hardstyle. De opbrengst van het Rad 
van Avontuur zal worden uitgereikt 
aan de Stichting Gered Gereedschap 
Voorst. Dit is een Stichting die zich 
inzet voor ontwikkelingslanden 
door het opknappen van oud ge-
reedschap en naaimachines. Met 
dit gereedschap kunnen mensen uit 
ontwikkelingslanden bouwen aan 
een zelfstandige toekomst. 

Meer informatie vind je op www.ge-
redgereedschap.nl Naast het spring-
kussen zal het op zondag ook mo-
gelijk zijn om ´te lopen over water´. 

Nieuwsgierig geworden? Kom op 
zondagmiddag vanaf 13:00 uur naar 
Pampus. Voor meer informatie kijk 
op: www.100vanpampus.nl 

Ook via Facebook is Pampus te vol-
gen. Voor  zaterdagavond zijn er nog 
kaarten te koop bij Primera Oonk in 
Twello en Stichting Pampus. 
Voorverkoop € 8,50 en aan de deur  
€ 10.00.

Open 
dag Octagon
 
Twello.- Zaterdag 30 au-
gustus is er weer van 10.00 tot 
12.00 uur een open dag op ‘het 
octagon’’ de bijenstal van de 
Imkersvereniging Voorst aan 
de Burg. v.d. Feltzweg. 

In heel Europa is de afgelopen 
wintersterfte onder bijenvolken 
naar een laagterecord gedaald. 
Dat is de uitkomst van het groot-
schalige onderzoek dat COLOSS 
al sinds 2007 houdt met steun 
van imkers uit 21 landen. De 
sterfte onder meer dan 350.000 
volken komt uit op gemiddeld 
9%. Daarmee is het gelijk aan 
het sterftepercentage dat de NBV 
en Bijen@wur berekende aan de 
hand van de telefonische enquê-
te in april j.l. Noorwegen kwam 
met 6% als laagste uit de bus. 
Portugal had de hoogste score, 
maar bleef met 14% ver onder 
de 20% en meer die tot 2012 niet 
ongewoon was. 

Over de oorzaak is men het niet 
eens. Het gunstige weer en be-
tere varroabestrijding worden 
het meest genoemd. U bent van 
harte welkom om de bijenstal te 
bezoeken, waar men u o.a. kan 
vertellen hoe de bijen voorbe-
reid worden op de winter, en u 
mag weer zelf honing tappen. 
 

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

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Grote bolchrysant

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

4,99

Ronde van 
Terwolde keert 

terug

Collecteweek 
KWF

Programma 
Volkssterrenwacht 

Bussloo

Menwedstrijd 
Horse Driving Bussloo

wIlP-ACHTeRHoeK.- Zondag 31 
augustus wordt de jaarlijkse men-
wedstrijd Horse Driving Bussloo 
voor de 25ste keer verreden. De 
deelnemers rijden in verschillende 
klassen, met paarden en pony’s, in 
enkel- twee- of vierspan. De resul-
taten, gereden door de menners tij-
dens de wedstrijd tellen mee voor 
de plaatsing van het NK mennen. 
Uiteraard bied Horse Driving Bus-
sloo nog steeds ruimte voor de min-
der geoefende menner hiervoor is 
een speciale klasse samengesteld.
Zeventig deelnemers doen mee aan 

de wedstrijd. Velen van hen rijden 
al jaren mee in Bussloo. Deze men-
ners weten de unieke en gezellige 
sfeer van Horse Driving Bussloo te 
waarderen en strijden jaarlijks voor 
de winst. 

Dankzij de hulp van bijna 85 vrijwil-
ligers, die zich belangeloos inzetten 
voor de wedstrijd, grondeigenaren 
die de grond beschikbaar stellen 
en dankzij diverse sponsoren is het 
weer gelukt om de wedstrijd te or-
ganiseren. Het hoofdterrein van de 
wedstrijd bevindt zich op de hoek 

Sluinerweg/ Oude Zutphenseweg 
(schuin tegenover de ingang van At-
tero) in Wilp Achterhoek. De wed-
strijd start om 8.00 uur s’ morgens 
met de dressuur. De marathon start 
vanaf 9.30 uur. De wedstrijd is rond 
16.00 uur afgelopen. Alle hindernis-
sen bevinden zich op het hoofdter-
rein. Het publiek kan dan ook moei-
teloos alle hindernissen overzien. 

Op het terrein staat een gezellige 
tent. Er is voldoende parkeergele-
genheid. De toegang en parkeren is 
gratis.  

Tonnie Dijkhof in actie met zijn tweespan paarden.

http://www.geredgereedschap.nl
http://www.geredgereedschap.nl
http://www.100vanpampus.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

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Liam Vince
Hij is geboren op 20 augustus 2014 

om 15.30 uur.

Wilfred, Marleen & Jesse Kok-Bessels
Hildestraat 21, 7384 DJ Wilp-A

v

De leegte en het gemis blijven.

Wij willen u hartelijk danken
voor alle medeleven, steun en

betrokkenheid tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve

man en onze zorgzame vader en opa.

Hartger Jan Kruimer

 Teuntje Kruimer-van de Sprenge
 Kinderen, kleinkinderen en
 achterkleinkinderen

Klarenbeek, augustus 2014.

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

BRIDGECURSUSSEN

Beginners v.a. dinsdag 30 sept.
Praktijkcursus: v.a. maandag 
29 sept. (middag of avond)

Info: Gejo Peet tel: 0571-270201
gejo.peet@planet.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

Tevredenheid van
nabestaanden staat voorop

uitvaartcentrum

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

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

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

Mariëlle van Aarle 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)

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.

Welkom kleine vent. 
Het is geweldig dat je er bent!

Supertrots op onze zoon en broertje

Hidde 
Harm Jan  

19 augustus, 22.27 uur, 3892 gr, 53 cm

Marc, Anja, Nikki en Iris Poll.
Rijksstraatweg 130, 7391 MG Twello

Crematorium Heidehof
Engelanderholt 95, Ugchelen
Telefoon 055 - 53 41 850
 
U kunt ons altijd bellen voor meer informatie of een 
afspraak. Of kijk op www.crematoriumheidehof.nl

Persoonlijk en informeel.
Wij vertellen u graag over de mogelijk
heden. Loop gerust binnen op onze 
informatiemiddag, elke 1e woensdag  
van de maand van 14.30 tot 16.30 uur.

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

Wij zijn dag en nacht bereikbaar, 7 
dagen per week,  via telefoonnummer 
0900-8856 (lokaal tarief) Bezoekadres: 
Raccordement 8h, 7391 BT Twello
VéRIAN ZoRGlIjN
Voor alle vragen over wijkverpleging, 
huishoudelijke verzorging, jeugdge-
zondheidszorg, dieetadvisering (088) 
126 3 126. 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar.
TRIMeNZo ZoRG AAN HUIS 
Trimenzo Zorg aan Huis biedt thuis-
zorg aan alle zorg- en hulpvragers in 
de gemeente Voorst en is 24 uur per 
dag bereikbaar via tel. (0571) 28 05 30. 
Meer informatie: www.trimenzo.nl. U 
kunt ook binnenlopen in ons kantoor: 
Marktplein 15 in Twello.
YUNIo ooST GelDeRlAND 
Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lo-
kaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar 
voor kraamzorg, jeugdgezondheidszorg
BUURTZoRG Twello
Verpleging en verzorging 24 uur 
bereikbaar 06 12775452 www.
buurtzorgnederland.com
DIABeTeSlIjN
Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@
dvn.nl, voor alle vragen over diabe-
tes (24 uur per dag, ’s nachts alleen in 
geval van nood) en over de producten 
en diensten van de Diabetesvereniging 
Nederland.
Mee VelUwe VooR 
MeNSeN MeT eeN BePeRKING 
Voor alle vragen over een beperking, 
chronische ziekte of autisme spectrum 
stoornis. Iedere woensdagmorgen 
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur  in 
Het Baken, Kortenaerstraat 16 in Twel-
lo. Ook zonder afspraak. Telefonisch 
bereikbaar via alg. nr. (055) 526 92 00 
Kijk ook eens op www.meeveluwe.nl 
DIeReNKlINIeK Twello
Dierenarts voor huisdieren
zaterdag 10.30 tot 11.30 uur. Voor 
spoedgevallen 24 uur per dag be-
reikbaar (0571) 27 26 24. Molen-
straat 49, 7391 AB  Twello.
DIeReNARTSeNPRAKTIjK 
De DRIeHoeK
Zutphenseweg 50, 7382 AM 
Klarenbeek. Torenbosch 64, 7391 
CA Twello. Voor spoedgevallen 
dag en nacht bereikbaar op ons 
centrale telefoonnummer (055) 301 
22 55. Voor meer informatie zie www.
dierenartsenpraktijk.com
ZoRGSAAM; UITleeN 
HUlPMIDDeleN
Regentesselaan 2, Apeldoorn: maandag 
t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur; zater-
dag van 9.30-15.00 uur. Buiten deze 
openingstijden kunt op werkdagen van 
16.30-20.00 en op zaterdag, zon- en 
feestdagen van 10.00-16.00 uur terecht 
bij Zorgcentrum de Heemhof, Beatrijs-
gaarde 5 in Apeldoorn. Voor al uw vra-
gen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, bel met Zorgsaam op werkdagen 
van 9.00-12.30 uur, tel. 055-58 898 58.

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

In de vakantieperiode plaatsen 
wij enkele foto’s van de water-
lopen in de gemeente Voorst. De 
O.K.V. wenst u een fijne vakantie.

Reacties naar Jan Siero (0571) 27 
34 33 of via info@okvvoorst.nl
De foto’s vindt u ook op de websi-
te van de Oudheidkundige Kring 
Voorst, www.okvvoorst.nl

Krommewetering Stationsweg 
Teuge.

Zaterdag 30 augustus 
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
Paroch. voorganger .

Zondag 31 augustus   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur leesdienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
G. Roffel.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur ds. H. van Marle, 18.30 uur ds. 
H. van Marle.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Oostenbrink.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. E. Rijks. 
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
mevr. J. Havekes.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur gez. 
dienst in Klarenbeek. 

Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. D. 
van Meulen.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur gez. dienst 
in Klarenbeek.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian. 
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. F. van santen, 17.00 
uur ds. W. Hovius.

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.

Uitzendrooster
7 september H. Hartkapel Wezeveld.
14 september Prot. Kerk Terwolde.
21 september Prtot. Kerk Nijbroek.
28 september Martinuskerk Duister-
voorde.

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
Mail: naastenhulpvoorst@gmail.
com

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

Vermist
Grijs gestreept poesje met wat rode 
vlekken, witte kin, borst en voetjes: 
Elsbos, Klarenbeek.
Bruin gestreepte gecastreerde kater, 
slank en groot, een hoektand is af-
gebroken en mist een paar tandjes, 
rode halsband met bel: H.W. Ior-
densweg, Wilp/Posterenk.

Gevonden
Lapjespoes, zwart met wat beige ge-
vlekt, zwart vlekje op de kin, witte 
borst en sokjes: Klarenbeekseweg, 
Klarenbeek.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Elsbos te Klarenbeek.

Bach en Purcell in dorpskerk 

wIlP.- Op zondagmiddag 7 sep-
tember verzorgt vanaf 15.00 uur de 
Duitse sopraan Evelyn Ziegler samen 
met organist Gijs van Schoonhoven 
een concert met een aantal bekende 
kantates van Johan Sebastian Bach 

liederen van Purcell. Evelyn verleen-
de haar medewerking aan geestelijke 
concerten waar zij de solopartijen 
van diverse Bachkantates en Mozart’s 
Krönungsmesse zong.  Ze treedt als 
solist op in oratoria en opera’ s en 

zingt op projectbasis in ensemble-
verband met het ChorWerk Ruhr en 
ook met het Nederlands Kamerkoor 
Van origine uit Deventer, is Gijs van 
Schoonhoven nu als docent orgel, 
improvisatie en kerkmuziek verbon-
den aan het Conservatorium Ensche-
de. Als kerkmusicus verbond hij zich 
aan het MST te Enschede en is tevens 
stadsorganist van die plaats. Hij gaf 
workshops  interpretatie en impro-
visatie aan de conservatoria te Brno, 
Riga Weimar en Sofia Schoonhoven 
componeerde koraalvoorspelen die 
gepubliceerd werden. Kaartverkoop 
aan de deur.  www.dorpskerkwilp.nl

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

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 27 augustus t/m 2 september. OP=OP

Terug van vakan� e?

Wij verzorgen ook rouwbloemwerk

Elke 2e kamerplant 
voor de halve prijs

Rommelmarkt 
dorpskerk
PoSTeReNK.- op zaterdag 6 sep-
tember wordt weer de traditione-
le grote rommelmarkt gehouden 
in “Hippisch Centrum Zuidwijk” 
aan de Grotenhuisweg 59  in de 
Posterenk. 

Er is weer een groot aanbod te vin-
den van allerhande artikelen waar-
onder huishoudelijke spullen, boe-

ken, kleding, speelgoed, meubelen, 
gereedschap, bloemstukken en plan-
ten en tuingereedschap. 

De rommelmarkt is vanaf  9.30 uur 
te bezoeken. Ook voor de inwen-
dige mens zijn er versnaperingen te 
koop. De opbrengst is bestemd voor 
de renovatie van het dak van de mo-
numentale dorpskerk in Wilp.

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


‘MET FRANS MEER MANS’

Zeer betaalbare beginnersles Frans

10x (wekelijks) beginners lessen van 1 uur
Kosten (excl. lesmateriaal) € 75,00

Er bestaan ook cursussen voor 
half-gevorderden en gevorderden.

De docente is Française en haar adres is:
Marcelle Picard, v.d. Duyn v. Maesdamstraat 48

7391 VN  Twello - Tel. 0571 - 27 18 41
e-mail: mpicard@xmsnet.nl

www.franscompleet.nl

Per mei 2004 is de Vereniging 
PCBO Voorst omgezet in de 
Stichting voor Protestants 
Christelijk Basisonder-wijs in de 
gemeente Voorst.
Het bestuur van de Stichting 
wordt gevormd door de algemeen  
directeur/bestuurder Daarnaast 
heeft de Stichting een Raad van 
Toezicht.

De Stichting beheert vijf Protes- 
tants Christelijke basisscholen 
ie de plaatsen Twello, Teuge, 
Nijbroek en Voorst.

De Raad van Toezicht telt 3 
leden en vergadert minimaal 5 
keer per jaar. Daarnaast worden 
themabesprekingen gehouden en 
vinden schoolbezoeken plaats.

Per 1 oktober is er een vacature 
vanwege het aftreden van 
een van de leden. Daarnaast 
overweegt de Raad een 
uitbreiding in verband met de 
continuïteit en verbetering van de 
kwaliteit van het toezicht.

Om die reden wensen de Raad 
van Toezicht en Bestuurder 
van de Stichting in contact 
te komen met kandidaten 
die geïnteresseerd zijn in de 
volgende functie:

lid van de raad van toezicht

De stichting PCBO Voorst zoekt:

• affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting

•  algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, met name op 
gebied van onderwijs en/ of personeelsvlak

• het vermogen om te kunnen gaan met verschillende standpunten

•  het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren 
van de bestuurder te toetsen

•  het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over 
door Bestuurder voorgelegde aangelegenheden

•  integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke 
opstelling

•  doelmatigheid en inzicht in de eisen die kwaliteit en
 continuïteit aan een stichting stellen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Evelyne Engels; 06-24606938 of kijken op www.pcbovoorst.nl

Voelt u zich aangesproken door het doel van de stichting en de 
inhoud van de functie, stuur dan uw reactie naar info@pcbovoorst.
nl. Reageren kan tot 30 september 2014. Reacties n.a.v. sollicitaties 
kunt u in in week 41 verwachten.

MISSIE PCBO VOORST : “SAMEN LEREN WERKEN AAN LEREN“

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK BASISONDERWIJS IN DE GEMEENTE VOORST

Volg ons ook op 
www.facebook.com/EvennaarOonk

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

Bij aankoop van min. €20,- aan schoolartikelen eenStabilo Neon Markert.w.v. €2,99 GRATIS

HOE?
1.  Koop een schoolagenda bij Primera en 

ontvang een fl yer met wincode.
2. Ga naar www.primera.nl/win.
3. Vul je gegevens en de wincode in.
4. Je maakt nu kans!

OP=OP

Casio Rekenmachine 
Casio FX 82 MS. OP=OP

van 12,49 voor 8,99,49 voorr

3,50
KORTING

van 1 t/m 15 
september

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

WEGENS VAKANTIE 
GESLOTEN

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

COMPRESSOR MET LUCHTSET
Compressor: type CRM1042. 24 liter. 1.100 watt. 8 bar.
Luchtset: type ATM1036. Bovenbeker verfspuit, 
vloeistofspuit, bandenvulpomp met manometer, 
blaaspistool en spiraalslang. 3 jaar garantie.
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Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

Opleidingscursus EHBO
De VeCHT.- Voor alle personen die kunnen zoenen of die het willen leren 
om met je adem iemand in het leven te houden tot dat er een ambulance is. 
Voor dat doel geeft de EHBO afdeling De Vecht weer een EHBO opleidings 
cursus bij De Groot, aan de Avervoortseweg. Je leert er geen zoentjes te geven 
maar wel hoe je moet beademen en ook wat je kunt doen bij een verwonding 
of een allergische reactie bij je zelf of naaste familie, denk onder andere aan 
een wespen steek of pinda allergie. Ook wordt stil gestaan bij het geven van 
hartmassage en het gebruik van een AED apparaat die probeert het hart weer 
in het goede ritme te laten kloppen. De vereniging is in 1961 opgericht door 
en met mensen uit De Vecht, dat was jaren zo, maar nu is er nog maar één 
inwoner in de Vecht die een geldige EHBO diploma heeft. Het bestuur zou u 
als Vechtenaar graag terug in uw vereniging zien, zodat ze het Vechtse sfeer-
tje er in kunnen houden. Ook personen uit de verre omgeving zijn overigens 
van harte welkom. U kunt ook een opleiding volgen zonder een examen te 
doen. De cursus zal aanvangen in week 43 op dinsdagavond 21 oktober om 
de twee weken in ongeveer 12 avonden van 19.30-22.00 uur. Een hele EHBO 
opleiding kost ongeveer 150.00 á 160.00 euro maar door een sponsor kan de 
opleiding aangeboden worden voor  € 120.00. Voor informatie kunt u bellen 
naar Leonie Laterveer 06 54781344  of per mail , leonie_laterveer@hotmail.
com, of mailen naar Marthee van ’t Erve, toos.marthee@gmail.com.

Vrijgezel Prins Marcus 
van de Ruter voor héél even stil

De nog vrijgezelle Prins Marcus van de Ruter werd afgelopen 
zaterdagochtend vroeg thuis overvallen. 

wIlP-ACHTeRHoeK.- Vrijdag 29 augustus stapt prins ‘Marcus van de 
Ruter uut de bocht van Klarenbeek noar de Achterhoek’ in het huwe-
lijksbootje met zijn Ulrike. 

Afgelopen elfde van de elfde werd 
Marco Koers van zijn eigen carna-
valsvereniging ‘overgekocht’ door 
CV De Lollebroek, om daar prins 
te zijn. Hij is nu, door deze ver-
plichting, voor twee jaar geen echte 
Nachtbraker, maar CV De Nachtbra-
kers laat deze praatjesmaker niet 
zomaar gaan. Nu hij gaat trouwen 
is het dé uitgelezen kans om dit 
zéér sportieve lid, met een veel te 
grote mond, eindelijk eens terug te 
pakken. Maanden geleden zei hij, 
grootmoedig als altijd, dat hij zijn 
vrijgezellendag liever met de dames 
doorbracht dan met zijn kameraden. 
En dat laten de dames zich geen 
twee keer zeggen! Afgelopen zater-
dag werd hij ’s ochtends vroeg thuis 
overvallen, voor een uurtje zweten. 
Onder leiding van Ruben Tijssen 
en gehuld in een uiterst sexy pakje, 
heeft hij een flinke bootcamp moe-
ten doorstaan op Bussloo, met als 
eindresultaat een nat pak. Voor het 
eerst sinds jaren was prins Marcus 
stil en was zijn grote mond voor heel 
even gesnoerd. Hierna is hij door de 
dames weer thuis afgeleverd, voor 
alsnog ‘zijn dag’ met de kameraden. 

Sarah’s op de foto

Twello.- Yvonne de Graaf, Kui-
perserf 22 in Twello, vierde maan-
dag haar 50e verjaardag. Kinderen, 
familie, buren en vrienden hebben 
haar bijzondere talenten ‘in beeld’ 
gebracht in een fraai versierde voor-
tuin. 
Yvonne is een echte schoenen ‘reus’. 
In het dagelijkse leven verdient ze 
de kost met schoenenverkoop, maar 
in de vrije tijd staat deze moeder, 
vriendin en goedlachse buurtgenoot 
voor iedereen klaar als dat nodig is. 
Ook vindt ze vuurtorens prachtig. 
Gelukwensen, alle goeds en gezond-
heid voor deze jarige inwoonster 
van Twello.

Twello.- woensdag 30 juli is els 
Buitink 50 jaar geworden. 

In verband met de vakantieperiode 
is dit bericht wat later binnen geko-
men bij de afdeling redactie. Col-
lega’s en medewerkers van Els van 
Sport 2000 Buitink hadden voor de 
winkel een enorme opblaaspop ge-
plaats met een sprekende tekst erbij. 

Thuis aan de H.W. Iordensweg ston-
den ook de nodige kreten en felicita-
ties geplaatst door familie en buren, 
de gehele tuin was ermee versierd. 

Inloopconcerten dorpskerk 
VooRST. - Opnieuw was er afgelo-
pen zaterdag een schitterend concert 
te beluisteren in de Dorpskerk van 
Voorst. Ditmaal een optreden van 
Ruben Tekelenburg een jonge pia-
nist, geboren en getogen in Voorst. 
In 2006 won hij De Gulden Keeper: 
een aanmoedigingsprijs voor aan-
stormend jong talent in de gemeente 
Voorst. In 2014 sloot Ruben zijn ba-
chelorstudie af aan het ArtEZ Con-
servatorium in Zwolle. Hij begon het 
concert met Intermezzo opus 118 
no.2 van Joh. Brahms. Een stuk vol 
emoties. Het kwam over als de cyclus 
van het leven. Lief, blij, gevoelens 
van verliefdheid bij kabbelende be-
ken, overgaand in de heftige volheid 

van het leven om vervolgens weer 
rustig te eindigen. Vervolgens Etude 
opus 10 no. 5 van Chopin. Dit stuk 
zou zo bij een tekenfilmpje passen. 
Hierna een compositie van Ruben 
zelf getiteld: Cygnus. Een meester-
werk waarin je de zwanen in al hun 
hoedanigheid hoorde, zwemmend, 
snaterend en vliegend. Er werd 
door het publiek ademloos geluis-
terd. Een geweldige harmonieuze 
compositie, die wat mij betreft veel 
vaker uitgevoerd mag worden. Op-
nieuw een Intermezzo van Brahms 
en hierna een heftig stuk genaamd 
Ondine van Ravel. Ruben sloot dit 
concert af met Sacro- Monte van J 
Turina. Als je hiernaar luistert, ben 

je meteen in Spaanse sferen en zou 
je zo de Flamenco willen dansen. 
Een super concert met als dank een 
staande ovatie. Aanstaande zaterdag 
30 augustus is er om 15.00 uur weer 
een mogelijkheid om een concert 
bij te wonen. Dan treden voor u op: 
Jaap van Elst (viool) en Gert Olden-
beuving (orgel). De toegang is gratis, 
een vrije gift is welkom. Ook in het 
Dorpshuis bent u van harte welkom.
Daar zijn nog steeds allerhande boe-
ken en leuke spulletjes te koop t.b.v. 
het onderhoudsfonds van de kerk. 
Komt u ook luisteren? Het is vast 
weer de moeite waard. Info:www.
kerkvoorst.nl

Iedere eerste dinsdag van 
       de maand 10% korting op 
de sterilisatie/castratie en 
       voordelig chippen van de kat. 

Wanneer wij door een goede planning efficiënter kunnen 
werken scheelt ons dat tijd. En tijd is geld. Die winst is voor 
u! Daarom bieden wij iedere eerste dinsdag van de maand 
de mogelijkheid om katten tegen gereduceerd tarief te 
laten ‘helpen’. 

Alsof het niet op kan krijgt u deze dinsdagen ook de chip, 
inclusief de registratie (in combinatie met de operatie) voor 
slechts € 25,-.

Tarief sterilisatie van € 125,- voor € 112,50. Tarief castratie 
van € 58,- voor € 52,-

Het mag duidelijk zijn dat wij alleen korten op het tarief, 
niet op de geboden zorg!

Katten kunnen vanaf een leeftijd van zes maanden 
‘geholpen’ worden. Heel veel eerder is niet nodig, heel 
veel later is niet verstandig.

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.

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

mailto:leonie_laterveer@hotmail.com
mailto:leonie_laterveer@hotmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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

Wij verhuren:
Ariëns onkruidborstel

Hoaf onkruidbrander

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

ONKRUID!

Hofstede

De Middelburg

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

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

Zomer bij Hofstede de Middelburg!

Bekijk voor meer 
informatie 

onze website

3-gangen 
keuze diner 

€ 26,50 

 BUITENLAMPEN

NU 25% 
KORTING
OP GESELECTEERDE 
BUITENLAMPEN!!

HG PRODUCTEN

Wist u dat wij ook een groot 
assortiment HG producten hebben?

OOK VOOR EEN GASFLES OF VULLING 
KUNT U BIJ ONS TERECHT

* Staal (10,5 kg & 5 kg & 2,5 kg.)
* Lichtgewicht
* Campinggas

Maar ook voor gasslang, 
drukregelaars en wartels etc.

OPRUIMING TUINMEUBELEN 
KORTINGEN TOT 70%

* Diervoeders

* Tuingereedschappen

* Tuinmachines

* Bewatering

* Potgrond & kunstmest

* Tuinzaden

* Bestrijdingsmiddellen

* Draad en gaas

* Afrasteringsartikelen

* Tuinhout & weidepalen

* Laarzen & klompen

* IJzerwaren

* Deur en raam beslag

* Gereedschappen

* Electrische gereedschappen

* Electra

* Verf & verfbenodigdheden

* Lijmen & kitten

* HG producten

* Auto & fi ets accessoires

* PVC riool & hemelwaterafvoer

* Gas & bijbehorende accessiores

* Diervoeders

Voor dier-, tuin-
en hobbyartikelen

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

VORDERMAN
VOOR DIER-, TUIN- EN HOBBYARTIKELEN

* Kip & kuiken voer
* Schaap & lammeren voer
* Rundveevoer
* Paard & pony voer
* Varken & hangbuikzwijn voer
* Lama, apalca & camala voer
* Geitenvoer
* Ezelvoer
* Ree & herten voer
* Honden & katten voer 
Diverse soorten in brokken en meusli’s
Staat u dier er niet tussen, vraag het ons....

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT 
VOOR DE KWALITEITSVOEREN VAN 

 

 

T

DIVERSE BESTRIJDINGS-
MIDDELLEN

Last van muizen of ratten?
U kunt bij ons ook terecht voor 
muizengif & rattengif en 
muizenvallen & rattenvallen.

5 delig set Salamanca

4 delig loungeset Madrid

 € 899,00

 € 399,00

€ 1695,00 

€ 886,00 

nu voor

nu voor

5 g
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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 

In Peco Speelweek 
terug naar de oertijd 
TeUGe.- Gemiddeld 110 kinderen per dag doen mee aan de activiteiten 
op het Peco-terrein. Daarnaast nog 30 peuters en kleuters op woensdag-
ochtend. Terugkijkend was het een enorm leuke speelweek, natuurlijk 
wel jammer van de koude (en op een aantal dagen ook erg natte) weers-
omstandigheden, maar kinderen trekken zich daar eigenlijk niets van 
aan en banjeren rustig door in de modder. Het plezier is er niet minder om.  

Direct op de eerste dag is er veel 
bedrijvigheid en gaan kinderen en 
ouders enthousiast aan de slag met 

Alle deelnemende kinderen samen op de foto op het podium

het hutten bouwen van pallets en al-
lerhande materialen en versiersels, 
door de kinderen en hun ouders van 
huis meegebracht. Ondanks de regen 
zijn er in totaal 16 hutten gebouwd 
in verschillende bouwstijlen. Een 
houten hut met bovenverdieping en 
trap, die heel vernuftig in elkaar zit, 
biedt onderdak aan groep ‘shine’. 
“Mijn vader en een vriend van hem 
en mijn oom hebben geholpen de 
hut te bouwen”, lacht Quincy. “En 
mijn moeder heeft alles versierd”, 
voegt Noa er snel aan toe. 

Van dag tot dag
Op dinsdag worden van emmers, 
blikjes en flessen mooie instrumen-
ten gemaakt en mooi versierd. Deze 
zullen gebruikt worden voor de her-
rietocht op vrijdag. Woensdag staat 
in het teken van bewegen en spe-
len en in de ochtend vindt zowel 
de zeskamp plaats als ook de peu-
ter- en kleuterochtend. De zeskamp 
is erg geslaagd. Gelukkig komt het 
zonnetje er geregeld bij en dat geeft 
energie bij het touwtrekken, ring-
gooien, de grote legpuzzel en het 
schieten op doel met een bal. Ook 
de peuters en kleuters vermaken 
zich met onder andere de ballen-
bak, zandbak en knutselen. ‘s Mid-
dags blijven de kinderen thuis om 

te oefenen voor de playbackshow 
en om de leiding in de gelegenheid 
te stellen de playbackshow voor te 

bereiden. Daarvoor moet eerst het 
hele veld opgeruimd worden, een 
tapwagen in de tent worden ge-
plaatst en stoelen voor het podium 
worden gezet. En de playbackshow 
in de avonduren blijkt een enorm 
succes en wordt druk bezocht. In 
totaal zijn er 22 optredens van de 
kinderen met als slot een prijsuitrei-
king. In de categorie onder de acht 
jaar heeft Anna van der Straten ge-
wonnen met haar weergave van het 
nummer ‘Laat het los’ van Frozen. In 
de categorie acht jaar en ouder heeft 
Iris de Valk gewonnen met het num-
mer ‘Dark horse’ van Katy Perry.  
De donderdagochtend begint met 
het spel ‘Jagen en verzamelen’, 
waar iedereen veel plezier aan be-
leeft. Een spel op het veld tussen 
kinderen en leiding. De kinderen 
moeten letters verzamelen om er 
vervolgens woorden mee te vor-
men, maar kunnen ondertussen af-
getikt worden door de leiding. Op 
vrijdag wordt in het begin van de 
middag begonnen met spelletjes 
en vervolgens kunnen de kinderen 
worden geschminkt. Traditiege-
trouw wordt er op vrijdag ook altijd 
brood gebakken. Zij aan zij gezeten 
houden de kinderen hun brooddeeg 
aan een stok boven de smeulende 
kolen net zo lang tot die gaar is.  

En dan is er op vrijdagavond de ‘her-
rietocht’ door de buurt in Teuge met 
de zelfgemaakte muziekinstrumen-
ten. Gelukkig is het net droog. Daar-
na kunnen de kinderen deelnemen 
aan een heuse kickboksworkshop 
die gegeven wordt door iemand van 
sportschool All-in. Uiteraard vinden 
de kinderen dit erg leuk. De spook-
tocht door het bos is altijd weer heel 
spannend en begint met de kleintjes 
en hun moeders, vervolgens komen 
de oudere kinderen in groepjes. Het 
grote kampvuur dat wordt aange-
stoken op het veld, is altijd knus 
en gezellig en de kinderen gaan er 
gezellig omheen zitten samen met 
de leiding. Ook de ouders zijn dan 
op vrijdagavond altijd aanwezig tot 
een uurtje of tien.  Dan worden zij 
verzocht naar huis te gaan en blijven 
de kinderen (die dat willen) slapen 
in de hutten. Zo’n 25 kinderen gaan 
de kou trotseren en in hun hut ge-
slapen, goed bewaakt door mensen 
van Peco, die de wacht houden. Op 
zaterdag worden alle hutten door 
kinderen en ouders weer afgebroken 
en het hele terrein opgeruimd door 
vrijwilligers van Peco. Op zondag 
komt iedereen bij van een drukke, 
kleurrijke en uiterst geslaagde speel-
week. Zonder enige twijfel voor her-
haling vatbaar! 

Fantastische  
Dikke Mik Nijbroek
NIjBRoeK.- Na een schitterend weekend heerst de rust weer in het 
dorp Nijbroek. Geholpen door ruim 160 vrijwilligers, gesteund door 
180 sponsoren en een programma dat ‘klonk als een klok’ kan de or-
ganisatie tevreden terugkijken op een heerlijk weekend. Het lijkt altijd 
eenvoudig te organiseren, maar daar komt echt meer bij kijken.

Donderdagavond begon het feest-
programma in de tent aan het Geer-
sepad. Het welkom werd verzorgd 
door Bep en Klep. Hierna was er het 
Dikke Mik muziekspel, met ‘BB’s 
Partyshow’. De liedjes werden mas-
saal meegezongen. Het Dronter Pi-
ratenkoor bracht liedjes ten gehore 
die in verband staan met de zee, de 
wind, het water en het zeemansle-
ven. Maar vooral in verband staan 
met hun voormalig werkgebied: het 
IJsselmeer. Na de officiële opening 
op vrijdagmiddag en de prijsuitrei-
king voor de winnaars van de balon-
nen 2013 kon het feest losbarsten. 

Startviering HH Franciscus 
en Clara parochie 
ReGIo.- De kerk neemt vanouds de 
tijd om te starten. Organisatorisch 
loopt een parochiejaar parallel aan 
het school- of studiejaar. Net als 
verenigingen begint de kerk na de 
zomervakantie haar nieuwe werk-
seizoen. Dit nieuwe werkjaar is voor 
ons een bijzonder jaar. Vlak voor de 
zomervakantie moesten wij vijf van 
onze acht kerken sluiten. De kerken 
die open blijven zullen in de toe-
komst steeds meer een thuis wor-
den voor parochianen die afscheid 
moesten nemen van hun kerkge-
bouw. Daarom houden wij in de 
drie opengebleven kerken, te weten 
Duistervoorde, Vaassen en Loenen 
zogenaamde “startvieringen”. De 
“Startviering Noord” vindt plaats op 
28 september 2014 in de H. Marti-
nuskerk te Vaassen. Thema van deze 
viering is: “Op zoek naar nieuwe 
wegen”. Deze dag wordt voorbereid 
door de leden van de pastoraatsgroe-
pen Epe, Vaassen en De Vecht en de 
pastores Wim Vroom en Dorothea 

Brylak smmp. Om 10.00 uur staat er 
een kopje koffie klaar en er is tijd om 
elkaar te ontmoeten. Om 10:45 uur 
lopen wij in processie naar de kerk. 
Bedoeling is, dat dan een ‘voorwerp’ 
uit de kerken van Epe en De Vecht 
wordt meegedragen, dat een blij-
vende plaats in de kerk van Vaassen 
zal krijgen. De Eucharistieviering, 
waarin alle leden van het pastorale 
team samen zullen voorgaan, begint 
om 11.00 uur. Gedurende de offe-
rande worden cibories uit de drie 
kerken aangedragen met brood, dat 
in de Eucharistie zal worden gecon-
sacreerd tot het lichaam van Chris-
tus. Wij hopen op medewerking 
van de Martinuskoren en van de ko-
ren In Between en Timeless. Na de 
viering is iedereen uitgenodigd om 
weer naar de tuin van de pastorie te 
gaan voor soep en een broodje. Wij 
rekenen op de medewerking van de 
werkgroep Vrienden Martinuskoren 
en van vrijwilligers van de drie ge-
loofsgemeenschappen. 

Expositie van schilderijen  
van Willy Nieuwenhuis
VooRST/ZUTPHeN.- In Galerie-
HK-Kunstbedrijf exposeert willy 
Nieuwenhuis uit Voorst tot en met 
18 september 2014. Het atelier is 
geopend op: woensdag  van 9.00 
uur-16.00 uur, donderdags van  
9.00 uur-16.00 uur en zaterdags 
van 12.00 uur-16.00 uur. U vindt 
de galerie aan de Spittaalstraat 
81 In Zutphen. Informatie: www.
galerie-hk.nl

Willy Nieuwenhuis is geboren in 
Voorst en zij vindt die plek het groe-
ne hart van Nederland. Willy: “Door 
een speling van de natuur ben ik een 
kunstzinnige weg ingeslagen en daar 
is schilderen een onderdeel van. 
Met het schilderen houd ik mij bezig 
vanaf 2009. Mijn liefde voor natuur 
en landschap zijn regelmatig terug 

te vinden in mijn werken. Ik maak 
zowel abstract als realistisch werk. 
Ook maak ik veelal voor kinderen 
een schilderij. De zijn niet op de 
expositie te zien omdat de doeken 
dan te lang ‘weg’ zijn. En dat vinden 

de jonge eigenaren niet goed. Willy  
schildert  veelal met haar handen en 
het schildersdoek ligt horizontaal op 
een ezel. Zij hoopt dat u als kijker 
van haar werk net zo geniet als zij 
dat gedaan heeft tijdens het maken. 

Weidesurfen, 18 parachutisten die 
landden op het feestterrein, buggy 
wedstrijden voor de jeugd, een heus 
touwtrektoernooi van PECO, maak-
ten dat het steeds gezelliger werd op 
het terrein. De avond werd: ‘Oerend 
hard’ afgesloten met een avondvul-
lende liveshow van de band Bar-
code.  Een duizelingwekkende erva-
ring vol actie, pit en power. 

Zaterdagmorgen begon de tent lang-
zaam vol te lopen voor het Engels 
ontbijt. Een unieke ervaring, die de 
saamhorigheid in het dorp tekent. 
Kindertheater Fiets speelde voor de 
jongste kinderen. Kinderen konden 
zich laten schminken. Er waren vo-

gelschietwedstrijden, de Schutterij 
Sint Maartens Gilde uit Epe, huifkar-
ritten, dweilorkest de Spekboeren 
uit Voorst en nog vele activiteiten. 
Bij de buggywedstrijden voor vol-
wassenen werd dorpsgenoot John 
van Ommen de grote winnaar. Pega-
sus Pipes&Drums voerde een aantal 
optredens op, die van grote klasse 
getuigden. Acrobaat Noah Chorny 
liet zien, waarom zijn show verti-
caal theater heet. Vierspanpaarden 
van de Charleshoeve uit Epe kon-
den het publiek er van overtuigen, 
dat paarden intelligente beesten 
zijn. De apotheose van de zaterdag 

was ongetwijfeld de demonstratie 
van het Jettruckteam Holland. Deze 
geweldige en zeer speciale Jetshow, 
met veel rook en vlammen, was in 
de wijde omtrek te horen. Het gras 
op de feestweide hoeft in ieder gaval 
over een lengte van ongeveer dertig 
meter niet meer gemaaid te worden. 
De afsluiting van het feest was voor 
de band Super Sundays. Een show 
vol energie, sensationele acts, sprin-
gende en een luidkeels zingende 
menigte. Een feest dat uit zijn voe-
gen barstte. Maar ook een band die 
hier graag speelt vanwege het enor-
me enthousiasme en gemoedelijk-
hieid. Zo kwam er een eind aan een 
fantastisch weekend in Nijbroek. 



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

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

TE HUUR

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carportskoopt 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

 
 

  

 

Openingstijden 
maandag - donderdag 

8.30 - 17.30 uur 
vrijdag 

8.30 - 20.00 uur 
zaterdag 

8.30 - 16.00 uur 

Twello 
Duistervoordseweg 9 

 

Telefoon 
(0571) - 28 00 45 

 

Website 
www.limburgiavlaai.nl 

 

E-mail 
limburgia@tele2.nl 

FRUIT DE LUXE VLAAI* 

12,95 
GRATIS GESNEDEN IN 10 - 12 PUNTEN 

  
*DEZE  AANBIEDINGEN 
ZIJN ALLEEN GELDIG  

IN ONZE WINKEL  
TM 7 SEPTEMBER. 

 
DUS NIET GELDIG  

OP DE WEBSITE  
LIMBURGIAVLAAI.NL 

  

YOGHURT BOSVRUCHTEN VLAAI 

9,95 
GRATIS GESNEDEN IN 10 - 12 PUNTEN 

STROOPWAFEL VLAAI* 

12,95 
GRATIS GESNEDEN IN 10 - 12 PUNTEN 

SLAGROOM VLAAI 

9,95 
GRATIS GESNEDEN IN 10 - 12 PUNTEN 

 

TERUG VAN VAKANTIE AKTIE 
 

  

 

TE HUUR

KANTOOR RUIMTEN, 
In diverse afmetingen en ook voor andere doeleinden te gebruiken.

LOCATIE: Koppelstraat 2 te Twello

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data, alarm installatie en airco.
- Gemeenschappelijke toiletten en verblijfsruimte.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

LOCATIE: Zonnenbergstraat 34 

voorzien van: 
- Gesauste wanden, vloerbedekking en verwarming.
- Elektra, data en voorziening voor airco.
- Gemeenschappelijke toiletten.
- Gemeenschappelijke server ruimte met patskast. 
- Ruime parkeerplaatsen.

Zicht locaties aan doorgaande weg 
naar A1 en A50

AANVAARDING IN OVERLEG
Informatie: Ben Hutten. Mail: B.Hutten44@upcmail.nl
Telefoon:  06 55 15 31 75

Tweet van de week: We gaan vanaf nu belasting betalen! 
Surf naar www.Voorst.PvdA.nl

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

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

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

www.derksvandevenfietsen.
nl

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

Voetverzorgingspraktijk, “De 
Deele” Klarenbeek, tel (055) 

301 25 07. Ook aan huis. 
Spec. diabetes en reuma.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 
Sportmassage,  Dorn methode, 

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

055 3231614

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 

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

540910.

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

Hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 

24 12 / 06 52 02 45 53m Wilp. 
Tevens hondendagopvang

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

Klassiek vervoer, www.
hertgersapeldoorn.nl Tel. 06 

24778923.

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

Wilt u badmintonnen? ‘s 
avonds en/of overdag? Kijk 
voor info op www.badmin-

tonclubtwello.nl of bel 
0571-841164

Mozaïekmaterialen nodig? 
Kijk op www.sunnyartatelier.

nl of bel 06-34035704

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen sportzolen en 

maatwerk. Bel voor een 
afspraak of vrijblijvend advies 
06-14375736 www. mulderor-

thopedie.nl

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

tuinhuizen en houten 
schuren. 06-23592164 / 0575-
502635 info@bertpetersbouw.nl

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

Griffioen in Teuge 06-
41015473 / 055-3231307. In 

bouwvak geopend! 

Vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.Visser 06-22459707

Last van mollen? Laat ze 
vangen! Bel of sms 06-
13456651 E.L. de Weerd

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Grote Galia meloen   0.99

Frieslander

Aardappelen   10 kg.  3.99

Vers gesneden

Spitskool   500 gram  0.99

  heel kilo 0.99

  2 ½ kg. 2.49

 Trostomaat
Roma

Volop nieuwe oogst hollands fruit:

VV dd

 22222222222

o op eu e ooggs o a ds

Elstar - Alkmene 
Goudreinet

http://www.hertgersapeldoorn.nl
http://www.hertgersapeldoorn.nl


Pagina  9 Voorster Nieuwswoensdag 27 augustus 2014

Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
WeekendWat ben ik blij met Gemeentebelangen

Beste Voorstenaren,

Nu Gemeentebelangen zoveel zetels heeft gewonnen ( acht als ik het goed 
heb?) kan zij zich koesteren met de gedachte dat zij de harten van de 
Voorster bevolking heeft gestolen. Voor wat hoort wat, denk ik dan. De 
liefde kan niet van één kant komen. Daarom het volgende: Het gerucht 
gaat ! Nu moet ik oppassen, want voor je het weet staat er weer van alles 
als ingezonden brief in de krant. Toch maar even vermelden dat de nar 
alleen schrijft over wat hij op straat hoort of in de krant leest of daaruit 
distilleert. 

Het gerucht gaat dus dat de bibliotheek in Twello wordt verplaatst, ge-
sloten? Het is maar een gerucht, want Gemeentebelangen schrijft in haar 
verkiezingsprogramma: Voor alle inkomensgroepen bereikbare biblio-
theek en steunpunten. Nu herinner ik me dat lang geleden die plek ook 
al onderwerp van gesprek was, in de tijd dat er nogal wat gesloopt werd 
in Twello en oude gebouwen gezien werden als hindernissen naar een 
Nieuwe Tijd. Gelukkig is het voormalige postkantoor, het voormalige 
gemeentehuis en enige beeldbepalende gebouwen, nu restaurants, be-
houden. De bibliotheek met die bomen doen je even die hopeloos saaie 
gebouwen rondom de markt vergeten. Maar het is maar een gerucht en 
Gemeentebelangen waakt over ons.

Busverbinding Twello (met station!) met Teuge –Apeldoorn en Twello 
met Terwolde-Epe 
Ik heb geen auto en ben dus afhankelijk van familie, vrienden en van het 
openbaar vervoer. Nu gaat dus lijn 170, die naar Terwolde/Epe en lijn 15, 
die naar Teuge/Apeldoorn verdwijnen. Tenminste, dat las en hoorde ik. 
Volgens een van de chauffeurs gaan er dan niet alleen zeker tien banen 
verloren, maar zullen studenten weer op hun fietsje naar Twello moeten 
om de trein te halen.
Nu denk ik niet dat het zover zal komen. Want de gedeputeerde mr. Con-
nie Bieze beheert de post verkeer en zij komt uit Twello en het hemd is 
nader dan de rok, dus zullen die buslijnen 15 en 170 niet weggestreept 
worden in de bezuinigingsrondes van de Provincie. Maar we hebben ook
Gemeentebelangen, die zich niets gelegen laat wat de landelijke politiek 
met die vermaledijde politieke partijen wil. Het verkiezingsprogramma 
zegt: Speciale aandacht voor de kleine kernen / een rechtvaardige verde-
ling. Wat ze precies met die rechtvaardige verdeling bedoelen ontgaat me, 
maar aandacht voor de kleine kernen (woningbouw, winkels en bereik-
baarheid) staat hoog in hun vaandel.

SV Twello
En tot slot hulde aan SV Twello. Er ligt bij hun sportcomplex nog een 
veldje vrij. Dat stelt SV Twello nu beschikbaar voor alle mogelijke bal-
sporten en dito verenigingen. En het kost de gemeenschap geen rooie 
cent. Want daar las ik niets over in het krantenbericht. En anders zorgt 
Gemeentebelangen er wel voor dat daar geen cent heengaat, nu er zoveel 
bezuinig moet worden.
De groeten, ook aan uw huisgenoten, die de belangen niet alleen van 
eigen gemeente willen dienen, van
Renier van Bronsheim

Drukke tijd voor 
Oosterhuuzens Dialectkoor 
ooSTeRHUIZeN.- Het Ooster-
huuzens Dialect start op dinsdag 2 
september het nieuwe seizoen. Het 
wordt een drukke tijd voor het koor 
dat volgend jaar haar tweede lustrum 
gaat vieren. Het tienjarig bestaan 
wordt gevierd met een jubileum-
uitvoering op vrijdag 20 april in De 
Nieuwe Zweep in Klarenbeek. Tij-
dens deze uitvoering wordt de twee-
de CD van het koor gepresenteerd. In 
de komende maanden wordt onder 
leiding van dirigent Theo Uijtten-
boogaart flink gerepeteerd voor de op-
name die eind november plaats vindt 

in het Dorpshuis van Oosterhuizen. 
Naast het intensief repeteren voor de 
CD verleent het koor ook de mede-
werking aan het Muziekspektakel van 
het Apeldoornse Accordeon orkest 
op 4 oktober in schouwburg Orpheus. 
Dirigent Henny Vels, die al eerder 
prettig met het koor samenwerkte, 
heeft het Oosterhuizense koor ook ge-
vraagd mee te doen met deze groots 
opgezette productie. Na de opname 
eind november gaat de dirigent enige 
nieuwe liedjes instuderen voor de ju-
bileumuitvoering. Ook staan er voor 
volgend jaar weer een serie optredens 

op het programma. Jaarlijks treedt het 
koor ongeveer vijfentwintig keer op. 
De mannen wordt veel gevraagd voor 
allerlei festiviteiten. Onlangs was het 
koor te gast op de Veluwse Markten 
in Beekbergen en Hoenderloo en ver-
leende ook haar medewerking aan 
200 jaar Kroningsdag in Apeldoorn. 
Mannen die van plan waren om te 
komen zingen bij het Oosterhuuzens 
Dialectkoor kunnen nu de stap wagen 
bij de start van het nieuwe seizoen. 
Secretaris Gerrit Hulshof (055) 301 
13 99  geeft graag alle inlichtingen. Of 
kijk op de www.dialectkoor.nl

Twello decor voor 
indrukwekkend 
spektakel 
Twello.- Het stuntteam van Stunt Movie Production liet gisteren zien 
wat het kan met motoren, quads, auto’s en meterhoge trucks. Bezoekers 
kregen op deze live-show op het parkeerterrein aan de Zuiderlaan een 
hels spektakel te zien. Chef d’ equipe Gino winter en zijn team zorgden 
voor imposante impressies. 

Onderdeel van de stuntshow is de 
sloop, uitgevoerd door Monster 
Trucks. Trucks met twee meter hoge 
wielen en 1400 paardenkrachten, 
die auto’s tot schroot verpletteren. 
Gino Winter rijdt met een auto op 
twee wielen ‘alsof het niets is’. Sa-
men met zoon Peter rijdt hij de sla-

lom. “Als vierjarige trad ik al op al 
op met mijn motorfietsje in de Hel-
ldriver Show van mijn opa Fredy 
Winter”, aldus Winter. Een impo-
sante, anderhalf uur durende show, 
waarbij onvergetelijke stunts voor-
bijkomen en het publiek een kijkje 
achter de schermen krijgt bij Hol-

lywood-achtige achtervolgingen en 
crashes. Ondanks regen vooral veel 
vuur. De stuntmannen rijden liggend 
op een motor op een dak door een 
vuurzee. Regen vraagt meer van de 
coureurs dan bij een droge show. 
“Het is alsof je met een auto op ijs 
rijdt, maar dan met twee wielen”, 
vertelt Gino Winter tussen de stunts 
door. “Eén glad stuk en de auto ligt 
op zijn kant, maar wij hebben veel 
ervaring.”
Het team is allround en is buiten haar 
eigen shows ook regelmatig werk-
zaam voor films en televisieseries. 
Zo werkte het team onlangs nog voor 
“Team ROX” (Studio 100) en was de 
arena van Stunt Movie Production 
ook decor voor de opnames voor de 
aflevering, welke in het najaar van 
2014 op televisie komt. Stunt Movie 
Production is een familiebedrijf dat 
sinds 2004 op tournee is door ver-
schillende Europese landen. Het zet 
de traditie van de “Original German 
Helldrivers Show” voort, die werd 
opgericht in 1967 door de grootvader 
van de huidige eigenaar.  

Tot de spectaculaire stunts behoort ook het rijden met twee wielen. 

Koorleden gezocht
Twello.- Zingen is een gezonde 
hobby. Een hap vol lucht, je longen 
vol en op een bepaalde toon weer uit-
blazen. Lachen is eveneens gezond, 
dus waarom zult u deze beide ele-
menten niet combineren? In Twello 
is een koor dat hier uiterst geschikt 
voor is. Zangers en zangeressen zijn 
welkom uit de gehele regio. Buiten 
het zingen om is elke dinsdagavond 
uiteraard ook een avond van gezel-
ligheid en dat komt het koor dat nu 
bestaat uit ongeveer 11 mannen en 
25 vrouwen zeker ten goede. 

Als kerkkoor is het uiteraard de 
taak het zingen van de liturgische 

vieringen zoals die in de parochie 
plaatsvinden. Veel parochies worden 
gesloten, dus vandaar deze oproep 
aan een ieder die dit een warm hart 
toedraagt. Dit betekent voor de mu-
ziekkeuze dat het koor gebonden is 
aan algemene kerkmuziek, het Gre-
goriaans en aan de ondersteuning 
van volkszang en het zingen met 
onder andere Pasen, Pinksteren en 
Kerst. Daarbuiten zingt het koor ook 
Engelse liederen en geeft het elk jaar 
een kerstconcert. Het vakmanschap 
van dirigent Dhr. Hurenkamp en de 
contacten onderling in het koor zor-
gen ongetwijfeld voor continuïteit in 
kwaliteit en saamhorigheid, hoewel 

de gemiddelde leeftijd van het koor 
toch echt wat omlaag zou moeten. 
Ook zou uitbreiding van het aantal 
leden wenselijk zijn. In deze tijd van 
bezuinigingen hoeft men om lid te 
worden van dit gezellige en mooie 
koor zeker geen grote bedragen neer 
te tellen, dus een oproep aan allen, 
zowel mannen als vrouwen, om 
eens een dinsdagavond(en) gezellig 
mee te komen zingen.  U bent van 
Harte welkom!Wilt u informatie of 
mee te zingen met dit koor. Neem 
dan contact op met: de voorzitter 
Dhr. Miedendorp de Bie (0571) 27 
55 48 of de secretaris Mevr. v. Schaik  
(0571) 27 46 67.

“een verstandig man maakt niet alle fouten zelf, hij geeft anderen 
ook een kans, van mij mogen ze alle kansen hebben!”

“FOUTEN MAKEN”

Donderdag 28 t/m zaterdag 30 augustus 2014

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

Tarwegrassap het 
Gezondste sap ter Wereld

Bildstar

Spruiten en Vat Zuurkool

Conference Peren
Elstar Appels

Mosterd Soep

vraag er naar in onze winkel

Nieuwe Oogst

Het kan weer

Vers Gekookte

10 Kilo

500 gram

1,5 kg

 1 Liter €4,50

½ prijs
2e portie

€ 3.99

€ 0.99

€ 1.29

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

VVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeerrrrrs Grrrrsss G
ook om warm 
mee te nemen!
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Volop vers!
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Dezelfde glasvezel 
maar dan 
supervoordelig

    Elke maand

45,-

 • Telfort winkel, Lange Bisschopstraat 43, DeventerTelfort adviseur

Interactieve TV
Analoge TV

Internet
Bellen

Nu zonder 
aansluitkosten

t.w.v. 30,-

UW WINKEL VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN

STATIONSSTRAAT 60, TWELLO
WWW.POLLETJEFIETSEN.NL

TERUG NAAR SCHOOL
RUIME KEUZE 2e HANDS EN 

NIEUWE SCHOOLFIETSEN

al vanaf

 €349,-
nieuw ook ruime keuze 

electrische fi etsen 
zowel nieuw als 

2e hands

U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

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

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

VERBOUWINGS 
OPRUIMING

70%
TOT

KORTING

4 SEPTEMBER 
OPENING VANAF 9.00 UUR

Wij zijn gesloten vanaf 

zaterdag 30 augustus 15.00 uur 

t/m woensdag 3 september

v. Ghentstraat 9-11 | Twello | Tel. (0571) 27 18 85 

aag!

 

200
VOOR DE 
EERSTE 

KLANTEN

LEKKER
&

GEZOND
GOODIEBAG

Bosch wasautomaten en drogers v.a. € 149,00.  
Amerikaanse koelkasten va € 599,00. De 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.

Vereniging Groei en Bloei 
afdeling Deventer start in 
september een nieuwe 

cursus bloemschikken voor 
zowel beginners als gevorder-
den. Zie ook deventer.groei.nl

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

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

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

Mulder Orthopedie aantrek 
hulp voor elastische kous e 

20,- 06-14375736 www.
mulderorthopedie.nl

Paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

dagen Herbalife testpakket. 
Bel. Jantina (0570) 617660 
Bloemstraat 79 Deventer/De 

Hoven

Goedkope stallingsruimte te 
huur info: 06-13432059

U I T G E V E N  VA N  E N  B E M I D D E L I N G  B I J  K R A N T E N  E N  D R U K W E R K

Jacobs Producties bv.
Schi lder

A P E L D O O R N  E N  O M S T R E K E N

10e jaargang, herfst 2013, oplage 121.000 ex., verspreiding: Gemeente Apeldoorn & omstreken

lente zomer herfst winter

Nieuws

Door de sterk verbeterde kwaliteit van de verf kan ‘s winters buiten schilderen 

prima. Problemen die er vroeger ontstonden, hadden vaak te maken met de 

ontoereikende kwaliteit van de verf. Door innovatie en doorontwikkeling beho-

ren de meeste problemen tot de verleden tijd. 

Ervaar tot 100% meer sfeer 

met de winterschilder!

Met winterverven probleemloos 

doorschilderen

VAKWERK MET GARANTIE

Vroeger was er kans op matgeslagen schil-

derwerk op dagen die ’s ochtends met 

mist begonnen en daar ’s avonds mee ein-

digden. Dat kwam met name doordat de 

producten op oliebasis waren en olie en 

vocht niet samengaan. Zeker doordat de 

verf dan langzaam droogde.  Ook waren er 

geregeld onthechtingproblemen door vocht 

tussen verf en hout, vooral bij huizen met 

enkelglas waar meer condensvorming op-

treedt. Dat komt nauwelijks meer voor 

doordat enkelglas tegenwoordig meestal 

vervangen is door dubbelglas. Bovendien 

gebruiken schilders tegenwoordig af-

scherm- en verwarmingssystemen, uitge-

kiende steigerinstallaties en doorwerkkle-

ding, waardoor zij ook in winterse 

omstandigheden vakwerk kunnen leveren. 

Hierop  wordt ook nog eens garantie gege-

ven door de OnderhoudNL-Ieden. Opdrach-

ten voor buitenschilderwerk in de herfst of 

winter? De winterschilder juicht het van 

harte toe.

WINTERVERVEN KOMEN UITSTEKEND 

UIT DE BUS

Winterverven zijn minstens gelijkwaardig 

aan gewone verven. Het bewijs staat zwart 

op wit in het COT-rapport Praktijkonder-

zoek Duurzaamheid Winterschilderwerk. 

‘Velen dachten dat de winterverven toch 

wat minder uit de bus zouden komen. Na 

vier jaar te hebben gemeten, weten we dat 

dit niet klopt. Naast de organisatorische 

en sociale aspecten, die altijd een rol spe-

len bij  professioneel onderhoudswerk,  is 

dit het bewijs dat het aan de technische 

kant goed zit“, zegt Ben Alblas, projectma-

nager Laboratorium van het COT, een onaf-

hankelijke  onderzoeks-  en adviesorgani-

satie voor de bouw en industrie.

‘We worden ingepakt’
Jan van Hasselt, huiseigenaar: “Het valt mij 

op dat steeds meer panden met afdekfolie 

worden ingepakt. Laatst heb ik een schilder 

aangesproken die verderop op de steiger aan 

het werk was. Hij heeft mij verteld dat onder-

houd van de woning ook heel goed in de win-

ter kan plaatsvinden. Met afscherming dat 

wel. Ik heb dat bij mijn beide buren eens aan-

gekaart. Nu hebben we offerte aangevraagd 

voor een schildersbeurt. Voor buiten in de 

winter. Ik denk dat wij straks nog voor de eer-

ste sneeuw valt een fraaie, afgeschermde 

woning hebben. We worden helemaal inge-

pakt. Lekker behaaglijk. En in de zomer zit ik 

straks ongestoord in mijn tuintje!

In deze uitgave

|  OnderhoudNL, 

de ondernemersvereniging

| Tips onderhoud woning

| Risco’s werken met Polen

| Tips van OnderhoudNL

|Starterswoningen

|Vereiging Eigen Huis: Positief

Wie moet ik hebben om mijn huis te on-

derhouden? Hoe kom ik aan een goede 

vakman? 

Misschien weerhouden deze vragen u er-

van stappen te ondernemen terwijl uw 

huis nodig aan een schilderbeurt toe is.  

Niet nodig, want een offerte is zo aange-

vraagd en de schilder of glaszetter neemt 

u graag alle zorg uit handen. 

HOE? 

Kijk in deze krant voor de deskundige 

schilder of glaszetter in uw buurt. Wat 

mag u nog meer van de winterschilder ver-

wachten? 

U mag rekenen op een heldere offerte, af-

spraken die worden nagekomen en een 

uitvoering waar u geen omkijken aan 

heeft. De winterschilder steekt veel ener-

gie in de communicatie met u en doet er 

alles aan om de overlast zoveel mogelijk 

te beperken. Dat is wel zo prettig! 

En: de winterschilder is er voor binnen- 

én buitenwerk!

.
Stationsstraat 17 | 7391 EG  Twello

info@jacobsproducties.nl | www.jacobsproducties.nl

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE GEMEENTE VOORST, DE HOVEN, EMPE EN WELSUM

Kopij voor het 
Voorster Nieuws 
kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur

29e jaargang nummer 17 • woensdag 23 april 2014

Uw woon- 

en slaapadviseur

www.beddenhuis.nl

Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571-290641    GRATIS parkeren!

Ruim 1000m2

woon/slaapplezierde  Grutter
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W
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SHOWROOM-ACTIES  
TOT 50% KORTING

ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

JAN DE CROON 
HOUDT U MOBIEL!

JANDECROON.NL  | TEL: 0571-275903

AN DE CROON
APK KEURING | ONDERHOUD 

   AIRCO SERVICE | RUIT REPARATIE
SCHADE TAXATIE EN REPARATIE

TANKSTATION & WASSTRAAT

Veel te 
beleven op 
Koningsdag  
WILP-ACHTERHOEK.- Op za-
terdag 26 april is er in Wilp-Ach-
terhoek veel te beleven rondom 
Koningsdag. Het zou er extra 
feestelijk uitzien wanneer ieder-
een in rood, wit, blauw of oranje 
gekleed komt. Traditioneel wordt 
om 11.00 uur de vlag gehesen 
en het Wilhelmus gezongen. 
Daarna volgen er fantastische 
spelletjes voor de schooljeugd, 
waarbij natuurlijk de hindernis-
baan niet ontbreekt. Net als vorig 
jaar wordt er weer patat gebak-
ken met wat lekkers erbij, zodat 
de inwendige mens ook goed 
verzorgd wordt. Om 15.00 uur 
begint het middagprogramma. 
De majorettes van De Lollebroek 
zorgen ervoor dat de spieren van 
alle deelnemers opgewarmd wor-
den, voordat er een spectaculaire 
zeskamp voor de oudere jeugd en 
volwassenen begint. De kinderen 
kunnen ‘s middags geschminkt 
worden. Na het eindspel volgt 
de prijsuitreiking voor het beste 
team en kan iedereen nog blijven 
genieten van de muziek en de ge-
zelligheid.

Lunchconcert 
in Dorpskerk
TWELLO.- Op vrijdag 25 april 
vindt er in de Dorpskerk Twello 
een lunchconcert plaats. Een co-
mité vanuit de Dorpskerk heeft 
het idee opgevat om ter gelegen-
heid van de eerste Koningsdag 
een feestelijk concert te organi-
seren. Mogelijk is dit het begin 
van een leuke traditie om als in-
woners van de gemeente Voorst 
in een feestelijke stemming te 
komen voor de Koningsdag. De 
muziek is voor jongeren en ou-
deren. Geen zware muziek, maar 
luchtige klanken die je in een 
feestelijke stemming brengen. 
Daarvoor zorgt een drietal soor-
ten instrumenten resp. musici. U 
hoort de klanken van het prach-
tige pijporgel van de Dorpskerk, 
een ensemble van Cadenza en 
het orkest ‘Abraham gezien’. Dit 
concert is voor ieder gratis toe-
gankelijk en begint om 11.30 uur 
en eindigt ca 12.15 uur.

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Bertus Bauer

TWELLO.- De grote staat van dienst waarmee Bertus Bauer zich langdurig 
en in buiten gewone mate verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenle-
ving, vormde de aanleiding tot uitreiking van de gemeentelijke onderschei-
ding ’t Formulier. Voorafgaand aan de uitreiking van deze onderscheiding 
heeft Bauer afscheid genomen als voorzitter van het Mondiaal Platform.

Ladiesnight 
Voorwaarts
TWELLO.- Zin aan een leuke mei-
denavond kom dan op woensdag-
avond 23 april naar Voorwaarts. Daar 
wordt in het clubgebouw voor het 
derde jaar de ladiesnight gehouden. 
Er zijn diverse stands met o.a. sjaals, 
make-up, tassen, nagelstudio, siera-
den, wijn, interieur, kaarten en nog 
veel meer. Aanvang van de avond is 
19.00 uur en  duurt tot 22.00 uur. De 
entree bedraagt  2,50 inclusief ver-
loting. Ook niet leden zijn van harte 
welkom. Kaarten voor deze avond 
zijn in de voorverkoop te verkrijgen 
bij Etos Monique. Eventueel ook per 
email te bestellen via J.voorthekke@
gmail.com of j.hulsebos@hotmail.
com. 

Bertus Bauer heeft de afgelopen ja-
ren onmiskenbaar zijn stempel ge-
drukt op tal van zaken in zowel de 
gemeente Voorst alswel in het bui-
tenland. Bauer is vanaf 1998 voor-
zitter van het Mondiaal Platform. 
Hij was de motor achter het multi-
culturele festival ‘Cultuur in kleur’ 
(mei 2006) en de thema-bijeenkomst 
in samenwerking met de Vrouwen-
praatgroep ‘Waarom ben ik hier’ 
(maart 2009). Als boegbeeld van het 
platform is Bauer bekend in de ge-
meente Voorst alsook over de lands-
grenzen heen. Hij was namelijk 
de trekker van de lokale invulling 
van het project ‘Democratisering in 
Oost-Slavonië’ en van de contacten 
gemeente Voorst – gemeente Tor-
dinci. Het project was een initiatief 

van Buitenlandse Zaken, IKV en 
VNG. Januari 1999 tekende de ge-
meente Voorst het project-contract. 
Defi nitieve afsluiting van het offi ci-
ele contact was in 2007. Met delega-
ties in diverse samenstelling bracht 
Bertus Bauer vele werkbezoeken 
aan Tordinci. Vanaf het werkbezoek 
in februari 1999 tot het wegbrengen 
van de Terwoldse brandweerwagen 
in juni 2007. Maar ook nam hij deel 
aan een gemeentebestuurders se-

minar in Kroatie, in 2001. In 2003 
bezoek van een 50-tal Voorstenaren 
aan Tordinci. Daarnaast waren er de 
ontvangsten van Tordinci-delegaties 
in Voorst. Uiteraard had Bertus ook 
hierbij de leidersrol. In 2000 was 
Tordinci hier om kracht bij te zetten 
aan de grootscheepse tv-actie Toe-
komst voor Tordinci. Bertus startte 
een landbouwgroep: vier mensen 
repareerden landbouwwerktuigen 
die vervolgens werden overgedra-
gen aan een coöperatie in de buur-
gemeente van Tordinci: Lovas. Hij 
stimuleerde een ontmoeting van 
vrouwen uit beide gemeenten. Jon-
geren speelden een belangrijke rol. 
Vanuit Scoutinggroep ‘De Vunde-
laar’ Twello en uit ‘Jong Nederland’ 
Klarenbeek waren enkele jongeren 
zeer actief betrokken; er ontston-
den contacten met Tordinci-jeugd. 
Zij bezochten ook een seminar over 
jeugdbeleid in Kroatië. Een opmer-
kelijke staat van dienst, het is dan 
ook terecht dat daar een gemeen-
telijke onderscheiding tegenover 
staat.

‘’Een gemeentelijke onderscheiding voor een man die als voorbeeld gesteld kan worden voor 
de samenleving’’, met deze woorden liet burgemeester Jos Penninx de onderscheiding voor 

Bertus Bauer vergezeld gaan. 
  

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

Konings-
boeket

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

9,99
Koningsdag zijn wij gesloten

Bijlage 
Koningsfeest

St. Dorpsfeesten

Imkersvereniging 
reikt zilveren 
spelden uit

Jaarvergadering, 
presentatie 
landgoed en 

Open huis

6 7 8
SEPTEMBER

VRIJDAG

SEPTEMBER

ZATERDAG

SEPTEMBER

ZONDAG

DONDERDAG 
AVOND 

5 SEPTEMBER
JONGEREN
CONCERT

gratis entree

Oude ambachten Diverse DJ’s Live orkesten Bloed, zweet en tranen showUnive Stad en Landloop  Kermis Ronnie Ruysdael  Braderie Prinsen en Prinsessenshow

TWELLO
Klompenfeest 

www.klompenfeest.nl

k!

indrukken van ondernemers uit de driehoek

9 juli 2014

NIEUW IN DE DRIEHOEK... C’est Tess 

Idyllisch gelegen tussen bos en meer
RONDKIJKEN bij de Kunstgieterij 

 Indruk!_juli_02'14.indd   1

http://www.deventer.groei.nl
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN

     

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)

Hagen en natuurlijke 
afscheidingen langs boerenerven

Voorst schrijft geschiedenis:  
de Keizersweg

Jubileum 111 jarig 
bestaan Crescendo

GIeTelo.- Steeds meer belangstel-
lenden sluiten zich aan bij de visi-
tes die gebracht worden aan projec-
ten “Voorst schrijft Geschiedenis”. 
Projecten die opgestart worden ter 
gelegenheid van het jubileumjaar 
2015 van de Oudheidkundige Kring 
Voorst. Dit keer was de Keizersweg 
aan de beurt. Waarom heet het bos-
pad Keizersweg of zelfs Keizersal-
lee? Omdat Napoleon langs zou ko-
men tijdens zijn bliksembezoek? Het 
project ‘Keizersweg’ gaat op zoek 
naar de echte geschiedenis van een 
weg die loopt van Gietelo naar de 
Withagen. Is de weg speciaal aan-
gelegd voor het bezoek van keizer 
Napoleon Bonaparte aan Voorst in 
1811, of is het een verzinsel van een 
latere straatnamencommissie? Op 
oude kaarten staat aangegeven: aan-
leg van een nieuwe postweg. Als er 
een nieuwe wordt aangelegd was er 
dan al een oude? Allemaal onduide-
lijkheden die uitgezocht gaan wor-
den. De visite werd besloten met een 
bezoekje aan de Gietelse Brouwerij, 
waar de belangstellenden gastvrij 
werden ontvangen in wat eens de 
gelagkamer was. Ook belangstelling? 

Sluit u aan, geef u op of begin zelf 
een project. Alle informatie vindt 
u op www.okvvoorst.nl of via Face 
Book: Voorst schrijft geschiedenis. 

De eerstvolgende visite is aan het 
project ‘herbergen langs de straat-
weg’ op 18 september in Twello.

Belangstellenden bekijken een oude kaart in de Keizersweg.

TeRwolDe.- Stichting IJsselhoe-
ven heeft de afgelopen 2 jaar ver-
schillende cursussen georganiseerd. 
De cursussen “moestuin” en “aanleg 
en onderhoud van boerenerven” 
zijn erg succesvol geweest. Op ver-
zoek van een aantal mensen organi-
seren we nu de 1 daagse cursus “ha-
gen en natuurlijke omheiningen”. 
In deze cursus komen onderwerpen 
als aanleggen van natuurlijke om-

heiningen, het vlechten van heg-
gen, wilgen knotten en snoeien en 
onderhoud van heggen aan de orde. 
Arnold Arends zal een theoretische 
uiteenzetting geven over natuurlijke 
omheiningen. Henk Harbers kweekt 
zelf wilgentenen en zal een en ander 
vertellen over de verschillende soor-
ten wilgentenen en toepassingen. In 
de workshop “tenen vlechten” kunt 
u zelf  aan de slag met het wilgen 

materiaal. Onder leiding van Henk 
wordt een werkstukje gemaakt dat 
u mee naar huis kunt nemen. Deze 
cursus/workshop is op zaterdag 27 
september van 10.00 tot 16.30 uur in 
Angerlo bij Doesburg. De kosten be-
dragen €15.00 inclusief een eenvou-
dige lunch. Helaas is er maar plek 
voor 12 personen, dus geef u snel 
op. U kunt zich via email opgeven 
bij hansijsseldijk@hazewolde.nl .

wIlP.- De leden van Crescendo be-
ginnen weer met enthousiasme te re-
peteren voor hun  jubileumconcert op 
26 oktober in de kerk. Crescendo zou 
vorig jaar hun 110 jarig bestaan vie-
ren, maar door omstandigheden kon 
dit niet doorgaan. Het benefietscon-
cert werd verschoven van april naar 

september. Het stond al vast dat alle 
oud-dirigenten van voorgaande jaren 
met dit concert  mee zouden doen. Ze 
zijn erg enthousiast en gaven allen 
gelijk aan dit jaar ook mee te willen 
doen.  Ze zullen ieder een solo ten 
gehore brengen  dat door de Brass-
band wordt begeleid. De dirigenten 

van Crescendo  waren: Wim de Bruin 
uit Apeldoorn, Rinus Seegers  Rotter-
dam, Thijs Musch Zutphen,  Chris te 
Hennepe Meppel, Willem-Jan Visser 
(helaas verhinderd)  en de huidige 
dirigent Gilian Schmidt. Voormalig 
instructeur van de slagwerkgroep 
heeft zijn medewerking ook aange-
boden. Het gaat om dirigent Robbert 
Houtkamp, vorig jaar wereldkampi-
oen geworden met de malletband van 
Cadenza Twello. Er zullen in de kerk 
oude foto’s te zien zijn van de voor-
gaande jaren die middag. 

Spreekuur wijkagent 
Voorst
VooRST.-  Op dinsdag 2 september van 20.00 tot 20.30 uur houdt de wijk-
agent, de heer F. van Dijk, weer spreek(half-)uur in de Gert-Jan van den Berg 
zaal van het Dorpshuis te Voorst. De wijkagent wil graag nog eens aandacht 
vragen voor deelname aan WhatsApp-groepen in het dorp Voorst en om-
geving. Er zijn goede ervaringen opgedaan met deze groepen. Net voor de 
vakantie is in onze omgeving zelfs een inbreker op heterdaad betrapt door 
een melding van een WhatsApp-groep. Er zijn inmiddels twee groepen ac-
tief in het dorp Voorst en er wordt naar gestreefd nog een paar groepen te 
vormen. Mocht u interesse hebben in deelname aan een WhatsApp-groep 
of heeft u een andere reden om eens in gesprek te gaan met de wijkagent, 
dan kunt u de wijkagent dinsdagavond de 2e september zonder afspraak be-
zoeken. Desgewenst kunt u ook telefonisch contact opnemen met de wijk-
agent via telefoonnummer 0900-8844 of per e-mail naar frans.van.dijk@ 
no-gelderland.politie.nl. 

Buienlijn
Buien groeperen zich vaak langs lijnen, die goed herkenbaar zijn op de 
neerslagradar en satellietbeelden. Een buienlijn gaat vooral op warme 
zomerdagen vergezeld van intensieve plensregens, veel onweer, verra-
derlijke windstoten en soms ook hagel of een enkele keer een wind-
hoos. Een naderende buienlijn kan er zeer dreigend uitzien, waarbij het 
door de neerslag en de massieve bewolking aardedonker wordt. Zo’n 
onheilspellende lucht voorspelt weinig goeds. De wind neemt sterk toe 
met soms verraderlijke windstoten van meer dan 100 km/uur. Daarna 
gaat het heftig regenen en kan het ook hagelen. ‘s Zomers zijn dat soms 
hagelstenen zo groot als knikkers of golfballen met alle gevolgen van 
dien. De passage van de bui gaat vergezeld van veel bliksem en onweer. 
Buienlijnen kunnen in korte tijd sterk activeren, waardoor de verschijn-
selen nog heftiger worden dan de neerslagradar laat zien. Ook kunnen 
langs een buienlijn voortdurend nieuwe buien ontstaan. Meteorologen 
spreken in dat verband van een multicel-lijn. Neerslag en onweer gaan 
na passage van de buienlijn meestal nog een tijd door, maar soms is 
het slechte weer in een vloek en een zucht voorbij, waarna het snel 
opklaart.

onbestendig
Het blijft de komende week onbestendig weer.
woensdag is een uitzondering, dan droog weer en de temperatuur komt 
uit op 20 graden.
Donderdag eerst droog maar later een bui bij 23 graden.
Vrijdag een paar buien bij 20 graden.
Zaterdag een regenachtige dag bij 20 graden.
Zondag ook een paraplu bij de hand dan 19 graden.
Kortom, het blijft licht wisselvallig met de meteorologische herfst op 
komst.

Mark Wolvenne
Terwolde.

Profiteer nuuw kozijnen renoveren tegen 6% BTW

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

Het gehele jaar ontvangt u bij een opdracht vanaf € 5000,-
een accessoire bon ter waarde van € 500,-

25-jarig jubileum actie:

www.aarnink.nl

Kunststof Ramenfabriek 

B
O

U
W

 
B

V

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

V
ra

ag
 n

u 
na

ar
 o

nz
e 

vo
or

w
aa

rd
en

.

http://www.okvvoorst.nl
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“Erkend kwaliteitsreparateur Nederlandse schoenfabrikaat”

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

Hooijer’s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Van Ghentstraat 8
Twello

Tel. (0571) 27 33 92

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

Speulderweg 24
3886 LB  Garderen

Tel. (0577) 46 17 73

KOM ALTIJD GOED VERZORGD VOOR DE DAG

Eten op een IJsselhoeve
TeRwolDe/olST.- Altijd al nieuws-
gierig naar de binnenkant van een 
IJsselhoeve? De bewoners van een 
achttal IJsselhoeven ontvangen u 
vanaf september graag bij een diner 
op hun locatie. Uw gastvrouw/heer 
kookt voor u en vertelt over het leven 
op een IJsselhoeve van vroeger en nu. 
Ook mag u verder binnen en buiten 
kijken: de bedstee, de kelder, de deel 
waar de koeien op stonden, het erf 
met het bakhuisje, de boomgaard. Ge-

noeg te ontdekken. De IJsselhoeven 
zijn grote beeldbepalende boerderijen 
in de IJsselvallei, herkenbaar aan het 
dwarsgeplaatste voorhuis (T-vorm) 
met vaak meerdere grote schuren er-
bij. Ze zijn gebouwd in de rijke 19e 
eeuw door graanboeren. Zij zijn de 
stille getuigen van het rijke verleden 
van de IJsselvallei. Er staan er meer 
dan 400 in het gebied tussen Zwolle 
en Zutphen, met het grondgebied van 
de gemeente Olst-Wijhe als kloppend 

hart. De lunch of het diner wordt zo 
veel mogelijk met lokale producten 
bereid; uit eigen moestuin, land-
bouwbedrijf of uit de buurt. Wilt u 
graag mee-eten aan tafel van een IJs-
selhoeve? Kijk voor nadere informa-
tie over data, locaties en kosten op 
www.etenopijsselhoeven.nl of stuur 
een email naar eten@ijsselhoeven.
nl. Eten op IJsselhoeven is een pro-
ject van de Stichting IJsselhoeven. 
Stichting IJsselhoeven is opgericht 
door een groep bewoners in de IJs-
selvallei die het verdwijnen van de 
karakteristieke IJsselhoeven aan het 

hart gaat. De stichting zet zich actief 
in voor het behouden, beheren en be-
nutten van historische boerderijen en 
erven. Dit doet zij door onder andere 
concrete herstelprojecten, aanplant 
van groenelementen, theater en expo-
sities en het betrekken van jongeren 
(lesmateriaal en films). In dit project 
werkt Stichting IJsselhoeven samen 
met Stichting GoedGeboerd!, bekend 
van lokale streekmarkten en promotie 
producten uit de IJsselvallei. Provin-
cie Overijssel en gemeente Olst-Wijhe 
leveren een financiële bijdrage aan 
het project Eten op IJsselhoeven.

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 28 augustus t/m 3 september 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 28 augustus t/m woensdag 3 september 2014

hart van úw buurt!

Conference peren
per kilo

Trostomaten
500 gram

Hollandse bloemkool
per stuk

Chocomel
diverse smaken
set 6x20 cl

0.89

Campina pappen
diverse soorten
pak 750 gram

Heinz sandwichspread
diverse soorten
pot 350 gram

Dubbelfrisss
diverse smaken
pak 1,5 liter

Verse worst
naturel of grof
per 500 gram

Afrika punt

Gallo wijnen
diverse soorten
fl es 75cl

1.19

1.294.69

1,50¤

Hollands pandabroodje
r kilo

1.29

m

0.79

en
am

2.89

12.49

Hertog Jan pils
krat 24x30 cl
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& fris
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en

fris &
droog

rond & 
soepel

intens & 
fruitig

0.99

2.29

0
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1,95¤
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Nieuwe EHBO 
beginnerscursus

Kozijnen en deuren
Kunststof
Kunststof-aluminium
Aluminium

Glazen aanbouw
Serres
Balkonbeglazing
Dakbeglazing
Overkappingen
Kozijnwanden

Huisdeuren
Kunststof
Kunststof-aluminium
Aluminium

Zicht- en zonwering
Vensterluiken
Rolluiken
Raffstores
Jaloezieën

FINSTRAL B.V. · Tweelingenlaan 68 · 7324 BN Apeldoorn 
T 055 5380060 · finstralbv@finstral.com · www.finstral.com

350 m2 showroom
Maandag t/m vrijdag 08.00 t/m 17.00 uur · Zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur

- Top 72 blok
- kunststof
- 3 voudig glas
- ingewalste houtnerf binnen- 

en buitenzijde standaard
- optioneel 3e afdichting

- Top 72
- kunststof
- staalversterkt
- ingewalste houtnerf binnen- 

en buitenzijde standaard

- Classic-line midi
- kunststof
- staalversterkt
- ingewalste houtnerf binnen- 

en buitenzijde standaard

- Top 72 blok (KAB)
- kunststof-Aluminium
- 3 voudig glas
- ingewalste houtnerf binnen-

zijde standaard buitenzijde 
aluminium

- optioneel 3e afdichting

Uw 0,87  
W/m²K

Uw 0,93  
W/m²K

Uw  1,3  
W/m²K

Uw 0,87  
W/m²K

BEZOEK DE “OPEN DAGEN”
VAN 19 t/m 21 SEPTEMBER!
PROFITEER IN SEPTEMBER EN 
OKTOBER VAN DIVERSE ACTIES!

www.facebook.com/finstral.nederland
Like ons en blijf op de hoogte van onze activiteiten en acties
LET OP! Diverse acties in september en oktober!

Klaverjassen op 
woensdagmiddag bij Activia 
Twello.- Ook dit seizoen wordt is er klaverjassen op de woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 
uur. De organisatie hoopt dat er weer veel deelnemers komen, om samen een gezellige middag te 
beleven. Er wordt gespeeld om dagprijsjes en aan het eind van het seizoen zijn er 3 eindprijzen. De 
volgende middagen wordt er gekaart: 3 en 17 september. 1, 15 en 29 oktober. 12 en 26 november 
en 10  december. In 2015: 7 en 21 januari. 4 en 18 februari. 4 en 18 maart en 1 en 15 april.

Dubbel CD 
De Trossen Los is uit
Twello.- Na een gedegen voorbereiding is een 
tijdje geleden de dubbel CD van het shantykoor 
De Trossen Los uit Twello gereed gekomen. Ver-
schillende liefhebbers hebben die al aangeschaft 
en met veel genoegen beluisterd. Bij de CD´s zit 
ook een fraai vormgegeven album. Daarin staan 
alle teksten van de 30 opgenomen liederen en 
bovendien diverse actiefoto´s van het koor. De 
zeemansliederen CD bevat naast enkele traditi-
onele shanty´s ook een paar Engelse en Duitse 
liederen en twee vrolijke Kroatische liedjes. Op 
de Kerst CD staan naast stemmige kerstliederen 
– zoals Stille nacht (in 3 talen), Eeuwen gele-
den, Midden in de winternacht - ook andere be-

kende liederen als Whispering Hope, Go tell it 
on the mountain en natuurlijk ook We wish you 
a merry Christmas. De productie van deze CD, 
door HOVO Records uit Elburg, kwam mede tot 
stand dankzij de vriendelijke medewerking van 
de Elizen Vastgoed Groep uit Twello. De prijs 
voor deze bijzondere CD´s is slechts € 12,50. 

Voor de bestelling kunt u contact opnemen met 
de secretaris van De Trossen Los, Joop Dollen-
kamp, tel. (0571) 27 15 98; e-mail adres: joop-
dollenkamp@hotmail.com. Voor verdere infor-
matie zie de website: www.detrossenlostwello.
nl

TeRwolDe.- De EHBO vereniging 
Terwolde- Nijbroek is voornemens 
om bij voldoende deelname, mini-
maal 12 cursisten, dit najaar weer 
een Beginnerscursus op te starten. 
U wordt opgeleid tot gediplomeerd 
EHBO-er, inclusief aantekening 
Verbandleer, Reanimatie en AED- 
bediener. De opleiding is inclusief 
examen en het benodigde lesmate-
riaal. Er wordt op woensdag 1 ok-
tober gestart en de cursus bestaat 
uit 13 lesavonden, telkens op een 
woensdagavond en duurt tot be-
gin april.  De avonden worden tot 
medio december gehouden in het 

dorpshuis ,,de Arend” te Nijbroek, 
dit in verband met de verbouwing 
van dorpshuis De Olde Schole in 
Terwolde, waar ze vanaf  januari 
2015 weer terecht hopen te kunnen 
voor het vervolg van de cursus. Aan-
melden kan tot 17 september, maar 
wacht niet te lang want vol is vol. 
De kosten zijn: € 145,00. Deze zijn 
meestal in te dienen bij uw zorgver-
zekeraar, maar vraag het voor alle 
zekerheid wel even na. Voor inlich-
tingen en aanmelden kunt u terecht 
bij: Henk Plette, ( 0570) 61 59 27, e-
mail: h.plette@upcmail.nl. of kijk op 
www.ehbo-terwolde-nijbroek.nl.

Muziek en gezelligheid 
met John Kalma & Friends
De woRP.-  Muzikale duizendpoot 
John Kalma presenteert op zondag-
middag 31 augustus een gezellig en 
kleurrijk muzikaal pallet. Samen 
met zijn vrienden verzorgt hij een 
spetterend optreden in de Muziek-
koepel Nering Bögel. John neemt je 
in een muzikale show mee naar het 
strand van Copa Cabana, ‘ons eigen’ 
kleine Café aan de haven, de indruk-
wekkende koele Highlands en de 
zonnige droomstad Kingston Town. 

Op deze middag pakt hij uit door al 
deze vrienden en speciale gastmuzi-
kanten uit te nodigen en te mixen in 
een veelzijdig programma vol gezel-
lige liedjes en spannende muziek.

Nostalgische kiosk
Accordeonist John Kalma is een 
veelzijdige muzikant en orkestlei-
der. Hij bespeelt zijn accordeon als 
een heel orkest. Hij is de muzikale 
leider van Het Stijlorkest die De 

Kuip in Colmschate als thuisbasis 
heeft en maakt deel uit van het duo 
‘Aj’emetz’ntweenband’. Ook be-
geleidt hij nog een koor en enkele 
talentvolle zangers en zangeressen 
waaronder zijn dochter Marloes die 
ook deze zondag van de partij is. Al 
dit talent is afkomstig uit Deventer 
zelf. 

De zondagmiddag concerten in de 
muziekkoepel zijn entree vrij. In het 
park is een toilet aanwezig en vrien-
delijke geprijsde versnaperingen 
zijn verkrijgbaar bij de nostalgische 
kiosk. 
Voor nadere info: www.muziekkoe-
pelneringbogel.nl 

Cursus Engels conversatie 
Twello.- Vanaf woensdag 1 oktober orga-
niseert de Volksuniversiteit Stedendriehoek 
wederom de cursus engels conversatie. 

Deze cursus is bedoeld voor degenen die zich 
goed in alledaagse situaties in het Engels kun-
nen redden maar zich ook graag wat vrijer wil-
len voelen in het gebruik van deze taal. Het kan 
ook zijn dat de cursist zich al wat vertrouwd 
voelt maar graag zijn/haar kennis wat verder 
wil uitdiepen. Kosten € 107,50. Cursusduur: 
van 1 oktober t/m 10 december. Docente: Mieke 
van Ee. Opgave via www.vustedendriehoek.nl 

Cursus engels conversatie niveau 4/5 
Vanaf maandag 6 oktober start de cursus Engels 
conversatie niveaus 4/5 in bibliotheek Twello. 
Deze cursus is bedoeld voor degenen die de ba-
siskennis van de Engelse taal onder de knie heb-
ben maar graag een wat grondiger kennis willen 
krijgen van de grammatica en uitspraak. Gram-
maticale onderwerpen worden opgepakt als zij 
zich als knelpunten aandienen. Kosten € 107,50. 
Cursusduur: van 6 oktober t/m 15 december 
2014. Docente: Netty Hesen-Jellesen. Opgave 
via www.vustedendriehoek.nl  Beide cursus-
sen worden gehouden in de bibliotheek Twello. 

Nazomeren in de tuinen 
van de Roode Hoeve
NIjBRoeK.- De Roode Hoeve in Nijbroek heeft weer een open tuinweekend 
op zaterdag 30 en zondag 31 augustus. Na een succesvolle en prachtige zo-
mer zijn de tuinen nóg een weekend opengesteld. Dat is niet voor niets, want 
juist in deze tijd van het jaar kan er volop genoten worden van de prachtige 
herfstkleuren en de nog volop bloeiende borders. De openingstijden zijn van 
10.00 tot 17.00 uur. De Roode Hoeve vindt u aan de Middendijk 14 in Nij-
broek, ( 0571) 29 16 70, terwijl verdere informatie is te vinden op www.
tuinenderoodehoeve.nl.

MFC Klarenbeek zet deuren 
alvast een beetje open

KlAReNBeeK.- Begin mei 2014 
werd het eerste spant van het Mul-
tifunctioneel Centrum (MFC) Kla-
renbeek geplaatst op Sportpark De 
Pauw aan de Bosweg 12-14. Twee 
weken later stond het geheel op zijn 
plaats en werd tevens het hoogste 
punt bereikt. De bouw is hard ge-
gaan de afgelopen maanden! Zo kon 
iedereen ondertussen volop mee-
genieten van het in opbouw zijnde 
centrum, wat er van een afstand al 

heel mooi en volledig uitziet. Het 
MFC is voor de bouwvakvakantie 
wind- en waterdicht gemaakt, zodat 
de komende drie maanden wordt ge-
concentreerd op de afbouw. Er zijn 
nog volop zelfwerkzaamheden bezig 
en de bedoeling is in december de 
boel in te richten. Voor die zelfwerk-
zaamheden zijn nog wel wat aan-
meldingen van enthousiaste vrijwil-
ligers nodig! Zie voor aanmelden de 
site www.mfcklarenbeek.nl.

open Dag
Om de reeds actieve vrijwilligers te 
fêteren én om aspirant-vrijwilligers 
te enthousiasmeren organiseert het 
bestuur van de stichting op zaterdag-
middag 6 september 2014, van 15.30 
tot 17.30 uur een informele ‘Open 
middag’ op de locatie van het MFC. 
De deuren staan dan voor iedereen 
open, hoewel; figuurlijk gesproken 
dan wel, want er zijn nog geen deuren 
afgehangen! Het is ook de bedoeling 
dat die middag zo veel mogelijk toe-
komstige gebruikers en andere Kla-
renbekers het gebouw, zoals het er nu 
bijstaat, kunnen komen bekijken en 
zich een beeld kunnen vormen waar 
het MFC allemaal voor gebruikt gaat 
worden. En wat er nog allemaal ge-
daan moet worden! Het Bestuur van 
de Stichting verwacht velen van u op 
zaterdag 6 september te ontmoeten en 
hopen dat het weer meewerkt! Hoe 
dan ook, het wordt die dag weer ge-
zellig rond het MFC-in-aanbouw!

mailto:joopdollenkamp@hotmail.com
mailto:joopdollenkamp@hotmail.com
http://www.detrossenlostwello.nl
http://www.detrossenlostwello.nl
mailto:h.plette@upcmail.nl
http://www.ehbo-terwolde-nijbroek.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
http://www.muziekkoepelneringbogel.nl
http://www.vustedendriehoek.nl
http://www.vustedendriehoek.nl/
http://www.tuinenderoodehoeve.nl
http://www.tuinenderoodehoeve.nl


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

#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet
# vraag & antwoord

 Wat doet het Centrum voor Jeugd en Gezin?
Wat ouders met behulp van hun netwerk zelf kunnen bij het opvoeden 
van kinderen, doen ze zelf, op eigen kracht. Dat heet de ’nulde lijn’. Op 
www.cjgvoorst.nl staat veel opvoed- en opgroei-informatie en het CJG 
organiseert activiteiten en informatiebijeenkomsten. Als ouders naast 
hun vragen over opvoeden en opgroeien, zorgen hebben kunnen ze 
terecht bij het team van het CJG. Het CJG is er voor de lichte jeugdhulp 
en coördineert de jeugdzorg in de gemeente Voorst. Het CJG-team dat 
de jeugdhulp geeft bestaat onder meer uit medewerkers en vrijwilli-
gers van Humanitas, maatschappelijk werk van Sensire, jeugdgezond-
heidszorg van Vérian 0-4 jaar en de GGD Noord- en Oost Gelderland 
4-19 jaar. Dit heet de ‘eerste lijns’ jeugdhulp. De gemeente koopt nu de jeugdzorg in bij onder andere 
Lindenhout, Leger des Heils, Zozijn en Dimence. Dat noemen we de ‘tweede lijn’.

Jeugdwet: opvoeden doe je samen

 Week van de Opvoeding

Met de komst van de nieuwe 
Jeugdwet heeft de gemeente 
straks zowel de regie over de 
jeugdhulp als de jeugdzorg. 
Een aantal jaar geleden kwa-
men er in de meeste gemeen-
ten Centra voor Jeugd en Gezin, 
CJG’s. Ouders kunnen er terecht 
met vragen over opvoeden en 
opgroeien. De nieuwe, extra 
taak van het CJG is de coördi-
natie van de jeugdzorg in de 
gemeente. Coördinator CJG Elly 
Brinkman en jeugdverpleeg-
kundigen Marga Bouwman en 
Elly de Fooij van het consulta-
tiebureau vertellen hoe ze zich 
voorbereiden op de nieuwe ta-
ken na 1 januari 2015.

Vragen stellen is normaal
Elly Brinkman: “Wij zijn er voor 
alle ouders van kinderen en 
jongeren tot 23 jaar in Voorst. 
Kinderen opvoeden is een hele 
klus; het is fi jn om te weten dat 
je dat niet alleen (met je part-
ner) hoeft te doen. In elk gezin 
zijn er wel eens opvoedvragen, 

waarover je graag met iemand 
wilt praten. Dat kunnen je eigen 
ouders zijn, of familie, buren of 
vrienden. Of andere moeders op 
het schoolplein. Je zult zien dat er 
in elk gezin dingen zijn die goed 
en die minder goed gaan. Jij kunt 
helpen met jouw tips en een an-
der helpt jou weer. Vaak kom je er 
dan wel uit. Als je vraag te inge-
wikkeld is omdat er meer dingen 
spelen of je hebt het gevoel dat je 
het niet meer weet of dat er niks 
verandert, kan het CJG je verder 
helpen.” 

Consultatiebureau: 
gezond opgroeien
Het consultatiebureau van Vérian 
is, net als algemeen maatschap-
pelijk werk en jeugdzorg, keten-
partner van het CJG in Voorst voor 
gezinnen met kinderen tot 4 jaar. 
Het team bestaat uit een jeugd-
arts, een assistent en jeugdver-
pleegkundigen waaronder Marga 
en Elly: “Ouders zien op gezette 
tijden afwisselend de jeugdarts 
en/of de jeugdverpleegkundige 

op het consultatiebureau in het 
Kulturhus. Wij komen als jeugd-
verpleegkundige regelmatig ook 
bij gezinnen thuis. We lopen 
de eerste 4 jaar naast de ouder 
mee, om samen de ontwikkeling 
en groei van hun kind te volgen. 
Als ouders zorgen of vragen heb-
ben, kunnen ze bij ons terecht. 
Soms ervaren ouders iets als een 
probleem, terwijl dat gewoon bij 
het opgroeien hoort. Wij delen 
dan onze deskundigheid en ge-
ven advies. Mocht er meer nodig 
zijn, dan zijn we er op tijd bij en 
weten we de weg naar extra on-
dersteuning.”

School centrale plek
Het CJG wil daar zijn waar ouders 
en kinderen komen. Dat is vooral 
op school. Elly: “We zitten in het 
Kulturhus in Twello. En hebben 
de website gevuld met opvoed- 
en opgroei-informatie. Steeds 
vaker zijn we ook op scholen te 
vinden. Bij ouderavonden bijvoor-
beeld. En we geven er regelmatig 
lezingen en workshops.” Marga 
en Elly: “Dat sluit aan bij de vraag 
van ouders die we vaak krijgen: 
waar kunnen we terecht als ons 
kind naar de basisschool gaat? 
Als de taak van het consultatie-
bureau erop zit, dragen we over 
aan de jeugdarts en de jeugdver-
pleegkundige van de GGD.”
Heeft u vragen over de (uitvoe-
ring van de) Jeugdwet in Voorst? 
Kijk op www.voorst.nl/actueel 
onder ‘Veranderingen Jeugdwet, 
Wmo en Participatiewet’.  

Zo werkt CJG4kracht!

Via de maatschappelijk werker van de school van haar dochter 
Lisa (14 jaar) kwam Charlot bij CJG4kracht. Dit is jeugdhulp aan 
huis voor gezinnen. Ze had professionele hulp nodig om de band 
met Lisa te herstellen. Ze vond het moeilijk haar dochter nog te 
vertrouwen. Enige tijd geleden had Lisa seksueel contact onder-
houden met jongens via een chatsite. 
Ze was toen bijna in handen gekomen van loverboys. Die jon-
gens boden Lisa ook drugs aan. Charlot was bang dat ze Lisa 
zou kwijtraken. 

Een gezinshulpverlener van CJG4kracht kwam een aantal keer 
aan huis voor gesprekken. Lisa en Charlot stelden samen een 
plan op. Daarin stond onder andere hoe Lisa met internet en haar 
telefoon om zou gaan en dat Charlot af en toe met Lisa mee 
mocht kijken. Charlot en Lisa zien de toekomst weer positief in. 

Ze hebben geleerd met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren 
en rekening te houden met elkaars gevoelens. (De namen zijn 
niet echt.)

Van 6 tot en met 12 oktober zijn er allerlei leuke en inspirerende 
activiteiten in het kader van de Week van de Opvoeding. Ook in 
Voorst natuurlijk! 
Gewoon met andere ouders en professionals praten over het op-
voeden van kinderen. Hoe leuk dat is en hoe ingewikkeld dat 
soms kan zijn. Het programma staat binnenkort op 
www.cjgvoorst.nl. 

Vergadering CMO
Datum: donderdag 4 september 2014
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats  :  raadszaal in het gemeentehuis 
 te Twello
De vergadering is openbaar. 

Informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de secretaris, 
de heer T. Janssen, telefoon: 06-50 66 66 15, 
e-mail: ton.twello@gmail.com, www.clientenraad-voorst.nl

Subsidie voor 1 oktober aanvragen

Verenigingen kunnen tot 1 ok-
tober 2014 subsidie aanvragen 
voor 2015. De aanvraagformu-
lieren staan op www.voorst.nl 
onder Wonen, Zorg en Welzijn, 
Welzijn, Subsidies Welzijn.

 Als u vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met de gemeente 
Voorst, Angelique Jeulink. Te-
lefoon (0571) 27 92 04, email 
a.jeulink@voorst.nl

Tijdelijke 
verkeersmaatregel 
Twello
De Michiel de Ruijterstraat is op 
1 september 2014 van 07.00 uur 
tot 18.00 uur gedeeltelijk voor 
alle verkeer afgesloten. 

Het afgesloten gedeelte ligt tus-
sen de Duistervoordseweg en de 
Karel Doormanstraat. 

Meer informatie: www.voorst.nl 

"Vragen stellen over opvoeden is heel gewoon."

"Bij  het consultatiebureau zien we zo'n 98% van de gezinnen. 
Daardoor zijn we gemakkelijk aanspreekbaar."



voorstwijzer

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Wilpsedijk 14 in Wilp Standplaats verkoop oliebollen van 1 oktober 2014 t/m 31 decem-
ber 2014

Vergunning verleend* Z-14-02704_2014-36896

Witte de Withstraat in Twello Buurtfeest met barbecue op 30 augustus 2014 van 16.00 uur tot 
23.00 uur

Melding ontvangen Z-14-02736_2014-36577

Evenementenvergunning

Knibbelallee 3 in Wilp 100 van Pampus op 29 augustus 2014 van 20.30 uur tot maximaal 
1.00 uur en 30 augustus 2014 van 20.30 uur tot maximaal 1.00 
uur en 31 augustus 2014 van 13.00 uur tot 20.00 uur

Vergunning verleend* Z-14-02183_2014-36405

Knibbelallee 3 in Wilp Vuurwerkdemonstratie op 8 september 2014 (uitwijkdatum 15 sep-
tember 2014) van 19.30 uur tot 23.00 uur en 10 september 2014 
(uitwijkdatum 17 september 2014) van 19.30 uur tot 23.00 uur

Vergunning verleend* Z-14-02690_2014-36938

Oude Zutphenseweg/ Sluinerweg in 
Wilp-Achterhoek

Menwedstrijd op 31 augustus 2014 van 8.00 uur tot 19.00 uur Vergunning verleend* Z-14-02758_2014-36861

Wijkseweg in Terwolde Zeepkistenrace op 30 augustus 2014 van 12.00 uur tot 18.00 uur Vergunning verleend* Z-14-02792_2014-37080

Milieumelding

Molenallee 33 Wilp Melding wijziging inrichting op grond van activiteitenbesluit Melding ontvangen Z-MELD840-2014-000291

Omgevingsvergunning

Achter ‘t Holthuis (kad. Voorst S 605) in 
Twello

Bouwen woning en aanleggen vijver Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-361

Bandijk 27 in Terwolde Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-460

Beelelaan 6 in Voorst Plaatsen tunnelkas, carport en gaashekwerk Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-339

Bekendijk 28 in Terwolde Legaliseren bestaande berging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-351

Diverse locaties in gemeente Voorst 
Kad.nr.:TLO00B4349, TLO00B4346 en 
TLO00B7088

Renoveren daken Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-458

Kruisvoorderweg 4 in Twello Bouwen bedrijfsruimte Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-464

Rijksstraatweg 69 in Voorst Kappen esdoorns Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-453

Sloopmelding

Achter ‘t Holthuis 7 in Twello Slopen boerderij Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-455

Dijkhofstraat 9 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-462

Diverse locaties in gemeente Voorst Kad.
nmr.:TLO00B4349,  TLO00B4346 en 
TLO00B7088

Renoveren daken Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-459

Hoenweg 8 in Voorst Gedeeltelijk slopen woonboerderij “De Leusbosch” Melding beoordeeld Z-HZ_SLM-2014-454

Wellenbergweg ongenr. Kad. VOO L 125 in 
Voorst

Slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-465

Tijdelijke verkeersmaatregel

Knibbelallee 3 in Wilp Afsluiten voor alle verkeer op 8 september 2014 (uitwijkdatum 15 
september 2014) en 10 september 2014 (uitwijkdatum 17 sep-
tember 2014) van 20.45 uur tot 21.45 uur

Besluit genomen* Z-14-02690_2014-36938

Wijkseweg in Terwolde Afsluiten voor alle verkeer op 30 augustus 2014 van 12.00 uur 
tot 18.00 uur

Besluit genomen* Z-14-02792_2014-37080

Witte de Withstraat in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 30 augustus 2014 van 12.00 uur 
tot 24.00 uur

Besluit genomen* Z-14-02736_2014-36577

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

bekendmakingen
Week 35: 27-08-2014

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast 
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek 
geordend, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of 
meer 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 be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders (of de burgemeester, af-
hankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Post-
bus 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 be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 
verzoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 

6800 EM Arnhem.

 Maandag 1 september 2014 
vindt er een mandaatvergade-
ring van de welstandscommissie 
plaats.

Plaats: gemeentehuis 
 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, Ruimte-
lijke Ordening en Milieu.

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

Het beoordelen van nieuwe 
aanvragen kost veel tijd. Houdt 
u er daarom rekening mee dat 
nieuwe aanvragen uiterlijk een 
week voor de mandaatvergade-
ring moeten zijn ingediend.

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



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

Verse worst fi jn
kilo  ..............................................................................................................................5.98
Oosterse reepjes
kilo  ..............................................................................................................................4.98
Varkenslappen
kilo  ..............................................................................................................................5.00
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U IT EIGEN BAKKERIJ
Kansas

Milanobolletjes

Pandabroodje

Rozijnewegge/
krentewegge

2.00
2.20

2.00
2.16

1.00
1.35

3.00
3.26

4.99
5.99

per stuk

zak 6 stuks

400 gr. 
per stuk

8 plakken

Halve Luxe 
rijstevlaai 

of
Halve Appel
citroenvlaai



Samen met u

Samen met u
@Trimenzo

facebook.com/Trimenzo
www.trimenzo.nl

Trimenzo bereidt zich voor op 
de toekomst

‘Zorg wordt anders georganiseerd’ 

Het afgelopen jaar is er bij Trimenzo veel veranderd en ook in de komende tijd 
gebeurt er nog veel. Waarom doet Trimenzo dit allemaal? Is het alleen een 
financieel verhaal? Wat betekent dit voor de mensen die zorg krijgen in de 
woonzorgcentra of de thuiszorg?

Computers, iPads en technologie 
ondersteunen de zorgverlening

‘Ik vindt het vooral belangrijk dat de technologie 
functioneel is. Daar maak ik mij sterk voor.’ 

Al heel wat jaren werkt ze bij de organisatie: Monique van Beek-Boevenbrink, 
applicatiebeheerder van Trimenzo. Ooit begon zij haar loopbaan als receptioniste 
bij de Martinushof. Na een periode voor haar kinderen te hebben gezorgd keerde 
ze terug als receptioniste, maar toen bij het Grotenhuis. Inmiddels is ze doorge-
groeid tot een zeer gedreven applicatiebeheerder die met name de functionaliteit 
van de digitale ondersteuning in de zorg erg belangrijk vindt en dit bewaakt.

‘Jaren geleden zijn we bij Trimenzo 
gestart met het elektronisch zorgdos-
sier; het zorgdossier in de computer. 
We behoorden toen landelijk tot de 
eerste groep zorgorganisaties die dit 
ging gebruiken. Inmiddels gebeurt de 
registratie in de zorgdossiers van onze 
thuiszorgcliënten via iPads en zijn we 
druk bezig om dit samen met de leve-
rancier verder te ontwikkelen’ vertelt 
Monique. 

‘Computers en digitale ontwikkelingen 
zijn leuk, maar het moet wel echt bijdra-
gen aan de kwaliteit van zorg’ is haar over-
tuiging. ‘Als applicatiebeheerder houdt ik 
in de gaten dat de digitale ondersteuning 
efficiënt is, dat het functioneel is en dat 
het gebruikersgemak voor de medewerker 
oplevert’. Met name dat laatste is van 
groot belang. Daarom worden de mede-
werkers van Trimenzo meegenomen in 
de ontwikkeling; hun inbreng en ervaring 

is belangrijk. ‘Ik wil graag samen met de 
medewerkers groeien naar een optimale 
inzet voor de ondersteuning van de zorg’. 
De inzet van ICT in de zorg doe je niet zo-
maar, je moet goed weten wat je hiermee 
wilt bereiken. Monique: ‘Hiervoor hebben 
we bijeenkomsten gehouden met onze 
medewerkers en hen laten meedenken 
over hoe we het zorgproces optimaal kun-
nen ondersteunen. Hierbij moet je niet 
alleen denken aan de zorgverleners, maar 
ook aan de cliëntenadministratie die de 
indicaties verwerkt, de receptie die telefo-
nisch contact heeft met de cliënt tot aan 
de salarisadministratie die de gewerkte 
uren van de medewerkers moet verwer-
ken. Samen zijn we het hele zorgproces 
doorgelopen en hebben we de knelpunten 
en wensen in kaart gebracht. Van daaruit 
zijn we samen met de leverancier gaan 
werken aan het inzetten en verbeteren van 
de software’. 

Op het moment dat er nieuwe digitale 
ondersteuning in gebruik wordt genomen, 
verzorgt Monique hiervoor interne scho-
lingen. ‘Dat vind ik erg leuk om te doen. 
Ik krijg daar veel reacties terug die van 
belang zijn voor de verdere ontwikkeling 
en implementatie van de programma’s’. 

Dat de inzet van deze moderne middelen 
landelijk leeft bij zorgorganisaties blijkt 
ook uit de vele referentiebezoeken die 
plaatsvinden bij Trimenzo. ‘We krijgen re-
gelmatig complimenten van collega-orga-
nisaties over de praktische aanpak die wij 
hebben gekozen. Dat is natuurlijk altijd 
leuk om te horen. Maar wat uiteindelijke 
het belangrijkste is’ besluit Monique haar 
verhaal ‘is dat we met de inzet van ICT de 
bureaucratische processen, waaraan we 
niet ontkomen door de regelgeving, kun-
nen vereenvoudigen voor onze medewe-
kers. Zij hebben dan weer meer tijd voor 
de directe zorgverlening’.  

Tweedaags uitje bewoners de 
Martinushof
In de kantine van Voorwaarts heerst een rustige en gezellige sfeer. Een groot 
deel van de bewoners van de Martinushof brengt hier op donderdag 21 en 
vrijdag 22 augustus de dag door in verband met de bouwactiviteiten in het 
woonzorgcentrum. 

Aan een tafel vol mannen geniet de 
94-jarige heer Pol van een heerlijk 
bakje patat, zojuist gebakken in de 
patatkraam van Westrik Snacks. ‘Het 
is allemaal heel goed geregeld’ vertelt 
hij. Vanmorgen ben ik hier naartoe 
gebracht met de auto door de heer 
Küpers. Ik kan nog wel lopen met mijn 
rollator, iedere ochtend maak ik nog 
een wandeling naar de begraafplaats, 
maar dit was toch te ver. Toen we hier 
aankwamen kregen we koffie met ge-
bak. Het is allemaal prima geregeld’. 
De reden dat de bewoners van de 
Martinushof twee dagen doorbren-
gen in de kantine van sportvereni-
ging Voorwaarts is de verbouwing van 
het woonzorgcentrum. Er wordt door 
bouwbedrijf Nikkels hard gewerkt om 
de vierde afdeling Kleinschalig Wonen 
te realiseren. Tijdens de bouw wordt 
door de bouwer veel rekening gehou-

den met de bewoners en medewerkers 
van de Martinushof; hierover zijn goede 
afspraken gemaakt. Maar soms is geluids-
overlast onontkoombaar. Daarom zijn alle 
grote sloopwerkzaamheden gepland tij-
dens deze twee dagen.
Ineke Ros, teamleider activiteitenbegelei-
ding, heeft samen met haar collega’s een 
leuk programma samengesteld. ‘We zijn 
bij Voorwaarts heel hartelijk ontvangen 
door Willy en Annie Hagen. Zij stellen al-
les in het werk om ons deze twee dagen 
te helpen. Het is ook fijn dat veel familie-
leden van bewoners en vrijwilligers ons 
vandaag en morgen komen helpen’ vertelt 
ze. ‘In de kantine hebben we de hele dag 
door een programma’. Vanmiddag gaat 
een vrijwilliger bijvoorbeeld samen met 
de bewoners kruudmoes en groentesoep 
maken om morgen op te eten. De heer Pol 
vertelt trots dat die middag zijn dochter 
Ria ook nog met haar accordeongroep 
komt spelen. ‘Zelf ben ik ook muzikaal. 

Ik zat vroeger bij mondharmonicaclub en 
ik speel nu ook nog regelmatig. Soms 
neem ik mijn mondharmonica mee naar 
de zangactiviteiten in de Martinushof’. 
‘Morgen is er een optreden gepland van 
VOP (Voor Ons Plezier)’ vult Ineke aan 
‘dat is altijd een succes. Veel bezigheden 
dus, maar ook als mensen willen rus-
ten is dat mogelijk. Daarvoor hebben we 
een aparte ruimte ingericht waar gisteren 
door een vrachtauto van Zwier Veldhoen 
belangeloos een aantal bedden naartoe 
zijn gebracht.’ 

De heer Pol woont in de Martinushof 
op de tweede etage, in de gang boven 
de verpleegafdelingen. Hij begrijpt dat 
de veranderingen die in de Martinushof 
plaatsvinden nodig zijn. ‘Maar ik ben wel 
blij dat de volgende twee afdelingen voor-
lopig zijn uitgesteld, anders moest ik vol-
gend jaar verhuizen. Nu kan ik nog in mijn 
appartement blijven wonen’. Trimenzo 
heeft er voor gekozen om de realisatie 
van de vijfde en zesde verpleegafdeling 
voorlopig uit te stellen om er voor te 
zorgen dat eerst de rust weer terugkomt. 
De bewoners van de Martinushof heb-
ben in de afgelopen twee jaar immers al 
veel veranderingen te verwerken gehad. 
Over één ding is de heer Pol tot slot heel 
duidelijk ‘De verzorging die ik krijg in de 
Martinushof is heel erg goed’.  

Dit zijn vragen die bij velen leven. En dat 
begrijpt Trimenzo. Jarenlang is de zorg 
in de woonzorgcentra en bij de thuiszorg 
stabiel verlopen. Een zekere factor bin-
nen de gemeente Voorst waar je op kunt 
rekenen. En dat kan in de toekomst ook! 
Om dat te kunnen garanderen is het wel 
belangrijk om met de tijd mee te gaan. Er 
verandert veel in de zorg in Nederland. Tri-
menzo gaat in deze veranderingen mee en 
wil haar organisatie hierop voorbereiden. 
De gegevens van de Alzheimerstichting 
laten zien dat er landelijk in de komende 
jaren (tot 2030) een verdubbeling van het 
aantal dementerenden wordt verwacht. In 
de gemeente Voorst is de toename naar 
verwachting zelfs nog groter. Dit vraagt 
om zwaardere zorg die voorlopig gecon-
centreerd wordt in de Martinushof. Tot nu 
toe zijn daar drie afdelingen Kleinschalig 
Wonen voor dementerenden geopend. In 
oktober wordt de vierde afdeling in ge-
bruik genomen. Vanaf dat moment kun-
nen in de Martinushof 32 mensen met 
deze zwaardere vorm van zorg wonen. Dit 
betekent wel dat het aantal plaatsen voor 
mensen met een lichtere zorgvraag zal 
verminderen. Zij blijven langer thuis met 
ondersteuning van hun omgeving en zo 
nodig thuiszorg. 
De Benring krijgt in de loop van de ko-
mende jaren naar verwachting een andere 
bestemming. Hier kun je als oudere zelf 
een appartement huren en daar thuiszorg 
ontvangen in een beschermde woonom-
geving. 

Het Grotenhuis zal voorlopig als woon-
zorgcentrum blijven fungeren, maar ook 
hier zal de zwaarte van de zorg die men-
sen nodig hebben langzamerhand toe-
nemen. Dit nieuwe gebouw is hier ook 
volledig op toegerust.  Maar het gaat ook 
om het geld. Er wordt landelijk bezuinigd 
op de zorgkosten. Dat is nodig om de zorg, 
door het toenemende aantal ouderen in 

Nederland, betaalbaar te houden. Tri-
menzo moet dus goed op haar finan-
ciën letten en heeft daarvoor al stren-
ge maatregelen genomen. Omdat de 
organisatie wil dat haar financiële 
middelen zoveel mogelijk ter beschik-
king komen aan de mensen die de 
zorg nodig hebben, heeft zij kritisch 
gekeken naar het aantal medewer-
kers dat werkzaamheden verricht die 
niet rechtstreeks zorgverlening zijn, 
de zogenaamde overhead. In de afge-
lopen twee jaar zijn hier al de nodige 
kosten gereduceerd door bijvoorbeeld 
een managementlaag er tussenuit te 
halen en werkzaamheden anders te 
organiseren. Verschillende werkzaam-
heden en verantwoordelijkheden 
worden rechtstreeks in de zorgteams 
neergelegd; niet om hen extra werk 
te geven maar om het praktischer te 
organiseren en hun zelfstandigheid 
en slagvaardigheid te vergroten. Dit 
past weer beter bij de medewerker 
van de toekomst. Daarnaast worden 
ICT-middelen ingezet om de admini-
stratieve last voor verzorgenden en 
verpleegkundigen zoveel mogelijk te 
beperken. De medewerkers van de 
thuiszorg hebben inmiddels allemaal 
een iPad waarmee ze rechtstreeks 
in het elektronisch zorgdossier van 
de cliënt kunnen registreren. Dit be-
spaart veel tijd en werkt praktisch. 

Om dit hele veranderproces in gang te 
zetten heeft Trimenzo in het afgelo-
pen jaar ondersteuning gekregen van 
een coach die werd betaald door het 
Ministerie van VWS. Samen met de 
medewerkers en deze ‘In voor Zorg!’-
coach is de lijn voor de toekomst uit-
gezet die ook als voorbeeld zal dienen 
voor andere organisaties is het land. 
In de komende maanden wordt de 
nieuwe manier van werken ingevoerd. 
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Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

Waarschijnlijk maken zij gebruik van glasvezel. Waarmee de kinderen zelfs de zwaarste 
online games zonder horten en stoten kunnen spelen. Dat is scoren natuurlijk. Wilt u 
ook genieten van alle voordelen van glasvezel? Doe dan de postcodecheck op onze 
website en sluit nu een glasvezelabonnement af. Bijvoorbeeld bij een van onderstaande 
serviceproviders. U profiteert nu bovendien van aantrekkelijke acties.

ONTDEK WAAROM 
UW ZOONTJE ALTIJD 
BIJ DE BUREN 
WIL SPELEN.

Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies.

Online keuzehulp op eindelijkglasvezel.nl/twello.

Bezoek onze mobiele glasvezelwinkel op 29 augustus.
Wij staan van 10.00 tot 16.00 uur op de Markt in Twello.

088 006 37 10 (lokaal tarief)

Vijftig jaar 
Het Trefpunt
VooRST.- Dinsdag 2 september wordt met een feestelijke middag in De 
Voorhof het 50-jarig jubileum van ouderensoos Het Trefpunt gevierd. op 
het programma staat, behalve feestelijke hapjes en drankjes met ter af-
sluiting een koffietafel, een optreden van ‘Senioras’ uit westervoort met 
hun leuke muziekprogramma waarbij ze altijd het publiek betrekken.

Een keer per maand komen zo rond 
de dertig ouderen van Het Trefpunt 
bijeen in De Voorhof voor een ge-
zellige middag. Elke middag een 
ander programma met verhalen, 
film of dia’s, bingo of muziek. Be-
zoekers betalen geen contributie en 
daarom is er altijd een kleine verlo-
ting. Het bestuur bestaande uit vijf 
personen wordt ondersteund door 
een groep helpsters die fungeren 
als gastvrouw, zorgen voor eten en 
drinken en een keer per jaar zelf 
een programma verzorgen. Er wordt 
samen Kerst gevierd en rondom de 
oprichtingsdatum  (1 september 
1964) wordt de verjaardag herdacht. 
Eens per jaar trekken de ouderen er 
samen een dagje op uit met de bus. 
Waarbij tegenwoordig geldt: in de 
loop van de morgen vertrekken en 
op tijd weer terug, waarbij het steeds 
in- en uitstappen van de bus zoveel 
mogelijk wordt vermeden. De dag is 
anders te vermoeiend voor een groot 
deel van de bezoekers, bijna alle-
maal 80-plussers. Bij de oprichting 
van de bejaardensoos, zoals ’t Tref-
punt toen genoemd werd, was dat 
wel anders: iedereen van 65 of ouder 
was welkom. Dat is nu ook nog wel 
zo, maar ‘ouderen’ van die leeftijd 
hebben nog heel veel andere din-
gen te doen. Ook al loopt het aantal 
bezoekers terug, vooral mannen ko-
men weinig, het huidige bestuur ziet 
geen reden om te stoppen . “Zolang 
er mensen komen gaan we door,” 
aldus voorzitter Bea Reugebrink. 
Wel is het moeilijk om bestuursle-
den te vinden. Alle gebeurtenissen 
en activiteiten van de soos worden 
minutieus genoteerd en compleet 
met foto’s bijgehouden in aan aantal 
plakboeken. Sinds 1987 verzorgd 
door de secretaresse Anja Jansen.

Sloetfonds
Jaarlijks ontvangt Het Trefpunt een 
financiële bijdrage van de diaco-
nie van de Protestantse Gemeente 
Voorst, een voortvloeisel uit  het 
zogenoemde Sloetfonds. Dit fonds 

werd gesticht door J.A.J. baron Sloet 
tot Oldhuis, heer van De Beele en 
zijn vrouw J.J.S. Visscher in 1845. 
Tot 1919 beheerd door een nazaat 
van de familie Sloet, toen werd 
het fonds in een stichting onderge-
bracht.
Er werd destijds een bedrag aan de 
kerk geschonken en van de rente 
moest de diaconie de armen van 
het dorp eens per jaar een maaltijd 
aanbieden. Ruim vijftig jaar gele-
den was het steeds moeilijker om 
‘armen’ te vinden. Er werd een ver-
gadering belegd en Voorster Belang, 
de Bond van Staatspensionering, De 
Hervormde kerk, de Gereformeerde 
Kerk , de predikanten, de dokter, de 
wijkzuster en andere dorpsbewo-
ners waarvan men dacht dat ze iets 
voor anderen konden betekenen, 
werden uitgenodigd.
Een werkcomité werd gevormd en 
de oprichting van ’t Trefpunt was 
kort daarna een feit. Het eerste be-
stuur bestond uit de heer J. Lugtme-
ijer, mevrouw Voorhoeve, mevrouw 
Heijink en mevrouw Rakhorst. Ie-
dereen boven de 65 was welkom en 
wie niet op eigen kracht kon komen 
werd per auto opgehaald. Groot 
voordeel was dat de soos gratis ge-
bruik kon maken van het gebouw 
van de kerk De Voorhof. 

Sloetmaal terug
Na de gezellige middagen in de eer-
ste jaren vond in januari 1968 de 
eerste gezamenlijke maaltijd –boe-
renkool- plaats bij Het Wapen van 
Gelderland. Een traditie die nu nog 
steeds op de eerste bijeenkomst van 
het jaar plaatsvindt: na de Nieuw-
jaars borrel komt de stamppot op 
tafel. In 1984 werd de keuze uitge-
breid met zuurkool, de laatste jaren 
zelfs met een stamppottenbuffet.

Tijdens het jubileumfeestje op 2 sep-
tember wordt ook mevrouw Hoogers 
in het zonnetje gezet. Zij brengt en 
haalt al 25 jaar de bezoekers van Het 
Trefpunt van huis.

Inzameling oude metalen voor 
inrichting Multifunctioneel Centrum
KlAReNBeeK.- Al een aantal 
jaren worden er in Klarenbeek 
en omgeving oude metalen inge-
zameld. Met de opbrengsten van 
deze acties heeft het actiecomité 
‘Inzameling oude metalen’ al en-
kele goede doelen in Klarenbeek 
kunnen ondersteunen zoals; de 
plaatselijke kerken, de begraaf-
plaats Het Heidepark, de jeugdbe-
weging en het Rode Kruis voor de 
bouw van de garage. 

De opbrengsten van de volgende 
containers met materialen zijn be-
stemd voor de inrichting van het 
Multifunctioneel Centrum (MFC). 
Met uw steun hoopt het actiecomité 
‘Inzameling oude metalen’ hieraan 
een belangrijke financiële bijdrage te 
kunnen leveren. 

In het voorjaar van 2015, medio 
maart, zal er een grote inzamelings-
actie worden gehouden. Hierover 
wordt u te zijner tijd nader over ge-
informeerd. Bij de familie Brugman 
Polveensweg 25 te Klarenbeek staat 
permanent een container waar u de 
materialen kunt inleveren. Als u 
niet in de gelegenheid bent de mate-

rialen zelf te brengen, geef dan even 
een seintje en dan wordt deze graag 
bij u opgehaald.

Materialen
Wat kunt u allemaal inleveren; 1. 
metalen; waaronder: ijzer, lood, 
zink, aluminium, koper, gereed-

Het huidige bestuur van het 50-jarig Trefpunt voor De Voorhof:
J. Tekelenburg, J. Verboon, B. Reugebrink , A. Jansen en H. van Heuvelen

Inzameling oude metalen.

schap, elektromotoren en fietsen, 
(indien mogelijk zonder banden). 
2. Witgoed; zoals: wasmachines, 
drogers en vaatwassers. 3. accu’s en 
4. Elektriciteitskabels. Vanwege de 
koelgassen kunnen géén koelkasten, 
diepvriezers en televisies ingeleverd 
worden. 

Collecteweek KWF Kankerbestrijding
TeRwolDe/NIjBRoeK.- De collec-
teweek van KWF Kankerbestrijding 
start op maandag 1 september. In 
deze week zetten 100.000 vrijwil-
ligers in het hele land zich in om 
zoveel mogelijk geld op te halen 
voor kankeronderzoek. Ook in Ter-
wolde en Nijbroek zullen collec-
tanten weer bij u aankloppen met 
een collectebus om uw bijdrage te 
vragen voor het kankeronderzoek 
Want onderzoek helpt. Elke euro die 
de collectanten ophalen, draagt bij 

aan de missie: minder kanker, meer 
genezing en een betere kwaliteit van 
leven voor kankerpatiënten. 
Waarschijnlijk staat u er niet bij stil, 
maar 1 op de 3 mensen krijgt ooit 
kanker. Dankzij het onderzoek is de 
overlevingskans van mensen met 
kanker aanzienlijk gestegen. Maar 
het kankeronderzoek kost heel veel, 
duurt gemiddeld 4 jaar en kost onge-
veer 500.000 euro per onderzoek. De 
collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van maandag 

1 t/ m 6 september bij u aan de deur 
met de collectebus. Elke collectant 
kan zich legitimeren en is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe logo 
met de krab en aan het Keurmerk 
van het Centraal Bureau Fondsen-
werving. 

Wie de collectant mist, kan toch een 
bijdrage leveren door een gift over 
te maken naar rekening 4333 t.n.v. 
KWF Amsterdam. Alvast hartelijk 
dank voor uw bijdrage.
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Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bvMARHE

In- en verkoop van alle bestratingen.
Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

ROTAN MAND

Trendy robuuste mand 
voor op de voordrager 
· inhoud 26 liter · 
afmetingen: 
45x35x25cm

31,95

19,95

INSTEEKKETTING

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

26,95

19,95

Klarenbeekseweg 102 • 7381 BG KLARENBEEK • T 055 301 12 66
www.wolterstweewielers.nl

Groot Koper docent 
voor Excelsior 

Twello.- Vanaf 1 september start 
bij muziekvereniging “Excelsior” 
een nieuwe docent voor de groot ko-
per leerlingen. Gido van Schijndel is 
al enkele jaren verbonden aan “Ex-
celsior” als dirigent van het ‘grote’ 
orkest. Omdat het leerlingen aantal 
van “Excelsior” de laatste jaren flink 
aan het groeien is heeft het bestuur 
besloten om een extra groot koper 
docent aan te trekken. Gido van 
Schijndel gaat lesgeven aan leerlin-
gen op trombone en bariton. 

Niet alleen kinderen krijgen les, ook 
enkele volwassenen starten met mu-
ziekles op een groot koper instru-
ment. Wilt u ook aan de slag of wilt 
u uw zoon/dochter opgeven voor 
muzieklessen bij “Excelsior”, neem 
dan contact op met Jasper Esselink, 
(0571) 26 26 02 of mail naar jasper.
esselink@gmail.com 

Koperdocent Gido van Schijndel.

Opening expositie 
’Jan Bax en kinderen’
Twello.- Het is gezellig druk bij Koffie- en Theeschenkerij Galerie 
Kleinvoorde. exposanten én eigenaren Andre en jos verheugen zich 
over de enorme belangstelling. De schilderijen en sculpturen van de fa-
milie Bax nemen dezer dagen artistiek bezit van de expositieruimte en 
de tentoonstelling omvat aquarellen en pentekeningen uit de omgeving 
van Twello van jan Adriaan Bax. ook van zijn zoon Govert is werk te 
zien, terwijl van zijn dochter Heleen Nieuwenhuis-Bax beeldhouwwerk 
wordt geëxposeerd. De vijf kleinkinderen van Heleen knippen het lint 
door om de tentoonstelling te openen. 

De omgeving is een directe bron 
voor de werken van Jan Bax. Als 
autodidact heeft hij zijn eigen stijl 
ontwikkeld, vaak nostalgisch en 
romantisch van karakter met veel 
natuurlijk kleurgebruik. Een kun-
stenaar, die landschappen en dorps-
gezichten een geheel eigen expres-
sionistische tinteling gaf. “Ik zie er 
Haagse School-elementen in”, zegt 
zoon Govert. Jarenlang bezocht Bax 
zijn zoon in Friesland en ging er op 
uit om landschappen en stadsge-
zichten te schilderen. Ongecompli-
ceerd in je op te nemen, maar direct 
de zintuigen aansprekend. 
Na de dood van zijn vrouw en de 
verhuizing van dochter Heleen naar 
Twello koos ook hij Twello als zijn 
nieuwe woon- en werkplaats. Op 

zijn groene fiets met zeven versnel-
lingen, het klapstoeltje en schilder-
gerij op de bagagedrager, trok hij 
door Twello en omliggende gebie-
den. 

een kleine selectie voor de 
eerlijke liefhebber 
“Mijn vader heeft ter plaatse heel 
veel aquarellen, tekeningen en schet-
sen gemaakt en wij hebben besloten 
een kleine selectie te maken opdat 
échte, eerlijke liefhebbers er ook van 
kunnen genieten”, zegt zoon Go-
vert in zijn openingswoorden. Die 
beslissing was geen gemakkelijke, 
want net als vader, kunnen broer en 
zus moeilijk afstand doen van zijn 
werken. Lachend: “ Mijn vader zei 
altijd, ‘Jullie verkopen toch ook niet 

je eigen vakantiedia’s’?” De werken 
zijn bewust laag geprijsd en binnen 
een kwartier was het eerste, één van 
de mooiste aquarellen, verkocht. 

Nieuwe uitdaging 
Zoon Govert trad in de voetstappen 
van zijn vader met ieder zijn eigen 
beeldtaal. Hij vergezelde zijn vader 
in zijn jonge jaren en schilderde 
lang in dezelfde stijl. Daardoor vond 
hij hetzelfde genre een tegenhanger 
voor zijn dagelijks werk als tech-
nisch tekenaar. “Mijn vader was en 
is mijn grote voorbeeld”, legt hij uit, 
“maar hij bekritiseerde mijn werk 
ook!” 

Onvoorzien kwam een nieuwe uit-
daging op Govert’s pad. Een kun-
stenaar heeft hem gestimuleerd om 
abstract te gaan werken, waarvan 
voorbeelden in de galerie te vinden 
zijn. “Het begin was erg moeilijk”, 
legt hij uit, “maar zo langzamerhand 
begin ik het te begrijpen”. Hij kan 
maar met moeite loskomen van het 
figuratieve en gaat vormen daarom 
abstraheren. Zo’n voorbeeld zijn 
twee onlosmakelijk verbonden wer-
ken met het thema ‘Rhapsody in 
Blue’. 

Stenen zijn ouder dan wij, zij 
blijven de baas
Dochter Heleen is een bekend kerk-
organist in Twello en omgeving. 
Maar zij maakt ook indrukwekkende 
beelden van steen, haar geliefkoosde 
materiaal. Haar neiging tot scheppen 
zocht ze in het maken van beelden 
van onder andere albast, springsto-
ne en kobaltsteen. In eerste instan-
tie laat ze het materiaal spreken, de 
steen. “Stenen zijn ouder dan wij, 
dus zij blijven de baas”, lacht ze en 
zo gaat ze te werk. Ze kijkt naar de 
mogelijkheden en regelmatig heeft 
ze wél een idee, maar bouwt zich 
dit niet zelden van zelf op. Gaande-
weg het ontwerpproces wordt steeds 
duidelijker hoe het eindresultaat er-
uit zou moeten zien. Haar beelden 
hebben een hoge aaibaarheidsfactor, 
zijn glad en rond van vorm en men 
voelt de authentieke verstilling. Zij 
roepen warme gevoelens op en het 
evenwicht tussen vorm en materi-
aal maakt de creaties zo interessant. 
Ze maakt symbolische sculpturen, 
maar ook personages, krachtige, 
aardse down-to-earth figuren, die 
dwars inlopen tegen wind en weer. 

De expositie is nog tot 31 augustus 
te bezoeken. 

Govert voor het werk van zijn vader, Heleen naast haar stenen kunst-
objecten. Het portret van zijn vader heeft Govert geschilderd. 
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TWELLOKlompenfeest 
Jongerenconcert: 
Jong talent treedt op 

5-6-7 SEPTEMBER • www.kloMPEnfEEST.nlKlompenfeest  

Twello.- Donderdag 4 september a.s. aan de vooravond van het 
Klompenfeest, vindt in de Martinuskerk te Twello het jongerenconcert 
plaats. Bijzonder dit keer is dat wibi Soerjadi bereid is gevonden om 
naar Twello te komen om naast de jonge talenten uit Twello en omge-
ving zijn muzikale opwachting te maken. Vandaag stellen wij u voor: 
leoni Dommerholt, Ruben Maathuis en Kevin Mulder. Volgende week 
leest u over julia en Daan oostdam, Freke van Krimpen, emanuelle 
Suijdendorp, Amedeo Manca en Mariam Taruchaladze.

Leoni Dommerholt is een 23-jarige 
geboren en getogen Twellose die 
inmiddels woont en studeert in Nij-
megen. Zo is het gegaan zegt ze zelf: 
“Bij mijn ouders thuis stond een 
piano, en toen ik op de middelbare 
school zat heb ik mezelf akkoorden 
aangeleerd om me bij het zingen te 
kunnen begeleiden. Ik zong weinig 
voor publiek, maar na het schrijven 
van een eigen nummer is hier lang-
zaam verandering in gekomen. Ik 
treed nu regelmatig op en merk dat 
ik dat leuk vind. Al jaren kom ik met 
veel plezier naar het Schimmel en 
Plante Jongerenconcert, en ik vind 
het dan ook erg leuk om er dit jaar 
zelf te mogen zingen”. Leoni zingt 
met begeleiding van Ruben Maat-
huis o.a. het nummer More van Alex 
Vargas. 

Ruben Maathuis is geboren 1990 in 
Twello. Hij is vanaf zijn 8e jaar slag-
werklessen gaan volgen bij muziek-
ver. St. Caecilia Twello (nu Cadenza 
Twello). Vanaf september 2009 tot 
2013 studeerde hij bachelor klas-
siek slagwerk aan het ArtEZ Con-
servatorium Zwolle en is inmiddels 
succesvol afgestudeerd. Nu studeert 
hij master klassiek slagwerk aan 
hetzelfde conservatorium. Ruben 
werkt als slagwerker samen met 
professionele orkesten, ensembles 
en speelde op diverse CD en radio 
opnames. Naast slagwerker is Ruben 
ook docent en verzorgt slagwerkles-
sen voor leerlingen van Cadenza. 
Daarnaast waagt hij zich ook al aan 
het componistenvak. Als compo-
nist mocht hij in februari 2014 een 
prijs in ontvangst nemen met zijn 

compositie: “Flight of the Hubble”. 
Deze schreef hij voor het “ArtEZ 
International Brass Festival 2014”. 
Met zijn ensemble S(t)ICK HOUSE 
werd Ruben genomineerd als Rabo 
Jong Talent, hiermee wonnen ze een 
geldbijdrage voor het ensemble en 
een kans om op te treden tijdens het 
“Stadsfestival Zwolle”. Tijdens het 
Jongerenconcert begeleidt Ruben op 
Marimba Leoni Dommerholt.
Kevin Mulder  is 13 jaar en heeft 
vanaf zijn 7e jaar les op Marimba. De 
ouders van Kevin zijn ook enthou-
siaste muzikanten en spelen bij het 
onderdeel van Cadenza dat in 2013 
wereldkampioen is geworden op 
het WMC te Kerkrade. Kevin hoopt 
daar ook eens zijn kunnen te laten 
horen. Kevin speelt naast de indivi-
duele lessen in het Opleidings- Slag-
werkensemble van Cadenza Twello. 
Kortom: Talenten die zeer de moeite 
waard zijn om naar te komen luiste-
ren. Het concert vindt plaats in de  
Martinuskerk te Twello. Kaarten à € 

5,00 voor het concert (inclusief een 
drankje in de pauze) zijn verkrijg-
baar bij boekhandel Oonk en Multi-
mate Klunder te Twello. En bij nog 
niet uitverkocht aan de kerk. Aan-
vang concert 19.00 uur . Kerk  open 
om 18.30 uur. Voor meer info Martin 
Rothengatter 06 36551395.

Traditionele wandeling 
De Zonnebloem 

KlAReNBeeK.- Woensdag 20 au-
gustus heeft De Zonnebloem, afde-
ling Klarenbeek haar al bijna traditi-
onele wandeling met rolstoelgasten 
gemaakt in Klarenbeek. Met tien 
gasten en evenzoveel vrijwillige 
duwers, werd om half drie gestart 
bij het Rode Kruisgebouw naast De 
Mölle. Ondanks de dreigende don-
kere wolken ging de wandeling eerst 
naar het in aanbouw zijnde Multi 
Functionele Centrum. 

Hier werd de groep ontvangen door 
voorzitter Bart Brouwer, die een hel-
dere uitleg gaf over de mogelijkhe-
den die dit centrum aan Klarenbeek 
gaat bieden. Vervolgens hebben zij 
het gebouw in het huidige bouwsta-
dium bewonderd. Zij hebben van 
hieraf de wandeling vervolgd met 
de toezegging van Bart Brouwer om 
volgend jaar weer zijn gast te zijn in 
een dan volledig afgebouwd en in-
gericht MFC. 

Via de Postweg is de groep Land-

goed Klarenbeek opgewandeld om 
vervolgens via de J.R. Krepellaan 
richting Huize Klarenbeek te gaan 
en vanaf daar langs de waterval het 
oude fabrieksterrein van Krepel op 
te gaan. De meeste gasten waren hier 
nog nooit geweest en hier werd ook 
enige uitleg gegeven over historie- 
en huidige functie van gebouwen. 
Enkele anekdotes over het verleden 
van gasten, want veel Klarenbekers 
hebben hier de kost verdiend, ver-
grote de waarde van dit bezoek. 
De familie Krepel heeft voor deze 
route bij uitzondering toestemming 
gegeven, waarvoor dank werd uit-
gesproken. Vanaf hier is het gezel-
schap teruggegaan naar het Rode 
Kruis gebouw om vanaf daar naar 
de familie Brugman-Woestenenk te 
gaan aan de Kostersweg. 

Hier werden de gasten en vrijwilli-
gers hartelijk ontvangen en getrak-
teerd op pannenkoeken, door twee 
vrijwilligers deskundig gebakken, 
en een drankje. 

Traditionele wandeling met rolstoelgasten. 

Finale Stedendriehoekbokaal 
VisMaarMee op Voorsterklei

VooRST.- Op zaterdag 13 septem-
ber organiseert de Stichting Vis-
MaarMee wederom haar finale wed-
strijd om de Stedendriehoek bokaal 
op de Voorsterklei. De activiteiten 
van VisMaarMee zijn gericht op men-
sen met een verstandelijke beper-
king. De andere wedstrijd werd 
in juni in een fraaie stadsvijver 
in Deventer gehouden. De vangst 

Visvrijwilliger Huub Smies (Voorst) met visser Martin (Bathmen).

Jongeren meteen aan 
de slag in hun woning
VooRST.- op maandag 18 augustus hebben de jongeren uit Voorst de 
sleutels ontvangen van hun vernieuwde aanleunwoning. Dat betekent 
dat zij vanaf die datum aan de slag kunnen in de woningen. 

De renovatiewerkzaamheden zijn be-
gin juni begonnen met de sanering 
van asbest. Daarna is gewerkt aan de 
daken, gevels en de technische instal-
laties. Nu alles klaar is gaan de jonge-
ren zelf aan de slag in de 18 woningen.

Plannen voor de Benring
Er staat de komende tijd veel te ge-
beuren met de Benring. Naar aanlei-
ding van het gesprek met het dorp 
Voorst over de toekomst van de Ben-
ring, hebben woningcorporatie Ha-
bion, zorgorganisaties Trimenzo en 

’s Heeren Loo en de nieuwe Woon-
zorgcoöperatie Voorst een plan opge-
steld. Onderdeel daarvan is om de 18 
aanleunwoningen te verhuren aan de 
jongeren van het dorp. Doel hierbij is 
enerzijds om de jongeren te behouden 
voor het dorp en anderzijds de ver-
binding te maken met de bewoners 
van het verzorgingshuis. Intentie is 
om het naastgelegen verzorgingshuis 
te behouden voor Voorst. Werkzaam-
heden die hiermee gepaard gaan, 
verwachten we vanaf eind dit jaar te 
kunnen uitvoeren. 

Boerderijbeleving 
bij kaasboerderij
wIlP-ACHTeRHoeK.- Afgelopen 
woensdag was er weer een boerde-
rijbeleving bij kaasboerderij Den 
Hoek. Na een warm welkom van 
Anneke  en een  verhaaltje over de 
boerderij gingen de kinderen aan de 
slag met het schudden van de aan-
gezuurde melk. Na ongeveer een 

kwartiertje schudden werden de bo-
terklontjes zichtbaar. Na het wassen 
van de boter hadden ze een glaasje 
karnemelk en boter. Dit werd heer-
lijk opgegeten op een plakje koek. 
Daarna gingen ze kijken hoe kaas 
en karnemelk in het echt gemaakt 
worden.  Daarna volgde de rondlei-

ding over de boerderij en zuivelbe-
reiding. Lekker op de kaas kloppen 
en voelen hoe zwaar die is. De melk-
koeien lopen natuurlijk in de wei 
want dan krijgt de kaasboerderij de 
lekkerste melk om er haar producten 
van te maken. 

De ochtend werd afgesloten met het 
proeven van alle producten in de 
vorm van de zuivelfondu. Ook zo’n 
boerderijbeleving mee maken? Inde 
herfstvakantie  wordt er weer een 
georganiseerd,

was destijds mager maar de erva-
ring leert dat op de Voorsterklei al-
tijd goed wordt gevangen.
Het is telkens weer een ple-
zier om te zien hoe de deelnemers ge-
nieten van het vissen in de na-
tuur. Belangrijk  is de gekozen opzet 
en de steun van de vele vrijwilligers 
hierbij. De visvrijwilligers zijn af-
komstig van de diverse visverenigin-

gen uit de regio. Ook zijn er telkens 
voldoende andere vrijwilligers, ve-
len met professionele achtergrond, 
die daarnaast (zorg)begeleiding aan 
de deelnemers en ook visvrijwil-
ligers bieden. Naast één op één be-
geleiding zorgt VisMaarMee voor 
hengels, visspullen, goede zitplek, 
voer, aas en vergunningen. Het be-
looft weer gezellig te worden aan 
de waterkant. Hoewel er vanwege 
de dijkverlegging veel werkzaam-
heden in het gebied plaatsvinden 
is de watergang die VisMaarMee ge-
bruikt goed toegankelijk. Dit is voor-
al mogelijk door medewerking van 
de plaatselijke boeren die goede toe-
gang van de aanliggende weilan-
den mogelijk maken.
Naast deelnemers worden ook vrij-
willigers gevraagd zich aan te mel-
den via de website: www.vismaarmee.
nl . De stichting wil voor elke wed-
strijd  opnieuw de aanmeldingen 
bevestigd hebben zodat met zorg ge-
regeld kan worden dat de één 
op één begeleiding gerealiseerd 
wordt. De inmiddels opgedane er-
varing leert dat de hulp wordt be-
loond met enthousiasme van de 
deelnemers. De deelname is gratis 
en mogelijk door de sponsoren die 
de Stichting VisMaarMee onder-
steunen. De wedstrijd is op zaterdag 
13 september van 14.00 tot 16.00 
uur ter hoogte van Voorsterklei 5.

http://www.vismaarmee.nl
http://www.vismaarmee.nl
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Voorst
Wereld 

wijd

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

Microkrediet: 
het belangrijkste wapen tegen armoede

Op de onherberg-
zame hoogvlaktes 
van Bolivia hoeden 
herders hun lama’s 
en verbouwen boe-
ren quinoa, een 
graansoort die ge-
bruikt wordt voor 
pasta, brood en 
bier. Celoso Jal-
lasa Choque is zo’n 
quinoa-boer. Hij 
leerde het vak van 
zijn vader, trouwde 
met Julia en kreeg 
met haar negen 
kinderen.

Nu stopt hij al zijn 
energie in het laten groeien van 
zijn boerenbedrijf. Dat betekent 
acht maanden per jaar de grond 
omploegen, zaaien, onkruid wie-
den, oogsten en graan zeven. Aan-
vankelijk deed hij alles met de 
hand. Maar op 3800 meter hoogte 
is lichamelijke inspanning bijzon-
der zwaar. Dus leende Celoso twee 
jaar geleden 10.000 dollar om een 
tractor te kopen, een lening die hij 
in vier jaar afbetaalt. “Het werk is 
een stuk makkelijker geworden, 
waardoor ik veel vooruitgang heb 
kunnen boeken”, zegt Celoso. “En 
we verdienen nu genoeg geld om 
al onze kinderen naar school te 

sturen.”
Waar Celoso zijn land bewerkt wo-
nen nog ruim vijfhonderd quinoa-
boeren die net als hij met micro-
krediet hun bedrijf hebben kunnen 
opbouwen en uitbreiden, waardoor 
de hele streek tot bloei komt! Al deze 
boeren hebben gebruik gemaakt van 
een microkrediet van Instituto para 
el Desarrollo de la Pequeña Unidad 
Productiva (IDEPRO), een non-profit 
microfinancieringsorganisatie in 
Bolivia en partner van Oikocredit. 
IDEPRO biedt gespecialiseerde fi-
nanciering aan alle onderdelen van 
de quinoa-waardeketen, waaronder 

boeren, verwer-
kende bedrijven en 
handelsonderne-
mingen. Alle pro-
ducten en diensten 
van IDEPRO ko-
men ten goede aan 
de laagst betaalden 
met een zo laag 
mogelijke impact 
op het milieu. 

oikocredit en 
microkrediet   
Oikocredit vecht 
al bijna 40 jaar 
tegen armoede. 
Het belangrijkste 
wapen? Microkre-

diet. Het kapitaal komt via een 
breed netwerk van lokale micro-
financieringsinstellingen over de 
hele wereld terecht bij mensen die 
daarmee hun levensomstandig-
heden kunnen verbeteren. Geld 
lenen zorgt voor zelfvertrouwen, 
gelijkwaardige relaties en econo-
mische groei. Anders dan geefgeld, 
wordt leengeld steeds opnieuw 
uitgeleend: zo kunnen veel meer 
mensen geholpen worden. Ga 
voor meer informatie naar www.
oikocredit.nl of bel (055) 323 1399. 
(Bertus Stevens)

Foto: Opmeer Reports.

Wie wint de Rode 
Taart in 2014?
Ook dit jaar reikt de PvdA Voorst 
een Rode Taart uit.  En opnieuw aan 
een organisatie die zich verdien-
stelijk heeft gemaakt voor de Voor-
ster samenleving. Eerdere winnaars 
waren de stichting Leergeld Apel-
doorn-Voorst , het jongerencentrum 
Peco in Teuge en de voetbalvereni-
ging Voorst. Stuk voor stuk waarde-
volle, lokale initiatieven. Dit jaar is 
het thema ‘ondernemers’. Zonder 
ondernemende mensen kan een ge-
meenschap niet bestaan. Onderne-
mers en bedrijven zijn onmisbaar in 
een vitale samenleving: ze produce-
ren goederen en diensten en bieden 
werkgelegenheid. Maar hoe doe je 
dat? Een ondernemer wil verdienen. 
Dat is duidelijk. Maar voor veel on-
dernemers is ondernemen ook een 
manier van leven die ze graag wil-
len delen. Met hun klanten, mede-
werkers, het milieu of een lokaal 
goed doel. Ze staan midden in de 
samenleving en betekenen veel voor 
hun omgeving. Daarom is de Partij 
van de Arbeid op zoek naar grote of 
kleine bedrijven die de Rode Taart 
meer dan verdiend hebben.

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen
Misschien een wat hoogdravende 
omschrijving, die wel precies uit-
drukt wat we bedoelen met goed 
onder nemer schap. Heb je bijvoor-
beeld als werkgever een goed soci-
aal beleid?  Vind je duurzaamheid 
(mensen, milieu) belangrijk? Is er 
ruimte voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt? Moet de winst 
zo hoog mogelijk zijn of investeer 
je ook in de toekomst? Doe je meer 
dan de regels voor goede en veilige 
werkomstandigheden voorschrij-
ven? Kortom, we zijn op zoek naar 
werkgevers, grote of kleine, die hun 
best doen op een maatschappelijk 
verantwoorde manier te onderne-
men.

Aanmelden
Welk bedrijf in de gemeente Voorst 
herkent zich in dit plaatje? Aarzel 
niet om uw bedrijf aan te melden 
voor nominatie. Als inwoner van 
onze mooie gemeente kent u vast 
wel een werkgever die het verdient 
in het zonnetje gezet te worden. 
Misschien werkt u zelf wel bij zo’n 
bedrijf. Dus draag dat bedrijf voor 
om genomineerd te worden voor 
de Rode Taart 2014. Reacties kunt u 
mailen naar voorst@pvda.nl.; bellen 
mag natuurlijk ook: (055) 323 19 03. 
Aan alle genomineerden zal via in-
terviews aandacht worden gegeven. 
De opzet is dat de Rode Taart 2014 
dit najaar wordt uitgereikt.

Beestenboeltje gesloopt, 
nieuwbouw komt eraan
TeUGe.- Begin augustus zijn enkele vrijwilligers onder leiding van 
Herman Vukkink gestart met het slopen van het oude gebouwtje van ’t 
Beestenboeltje. De komende tijd ziet het er allemaal dus wat kaal uit. 
Maar de nieuwbouw zal ook snel van start gaan, zodat de dieren hope-
lijk voor de winter een mooi onderkomen hebben, waar het ook voor de 
vele vrijwilligers wat prettiger werken is.

Dankzij de inspanningen van Mari-
anne Wieggers heeft het Skanfonds 
(zie ook www.skanfonds.nl) een sub-
sidie van € 5.000 toegekend voor de 
inrichting van de educatieve ruimte 
die in ’t (nieuwe) Beestenboeltje ge-
realiseerd wordt. Een schitterend 
bericht natuurlijk. Het Skanfonds 
wil dat mensen in kwetsbare situa-
ties meer maatschappelijke kansen 
krijgen. Ze helpen daarom initiatie-
ven op weg, die hun redzaamheid 

en aansluiting in de samenleving 
vergroten. Dat doen ze met geld en 
met de kennis die ze hebben opge-
bouwd. Het katholiek sociaal den-
ken is daarbij de inspiratiebron en 
vormt het kompas waarop zij koer-
sen. Ieder mens telt. Iedereen mag 
meedoen. Dat vraagt om een
samenleving waarin iedereen een 
plek heeft en mensen omzien naar 
elkaar. Dat is lang niet altijd het ge-
val. Daarom helpt Skanfonds in si-

tuaties waarin mensen aan de zijlijn 
raken en waar menselijke waarden 
onder druk staan. In Teuge gelooft 
men in initiatieven die voortkomen 
uit solidariteit en verantwoordelijk-
heidsgevoel en men vindt dat men-
sen alleen voor én met elkaar vorm 
kunnen geven aan een goede samen-
leving. En dat er oog moet zijn voor 
wat mensen wél kunnen. Dát is het 
begin van een rechtvaardige wereld. 
De initiatieven die in Teuge ont-
plooid worden om met name jong 
met oud te verbinden en iedereen 
een actieve rol en zinvolle invul-
ling van het maatschappelijk leven 
te geven, sluiten natuurlijk perfect 
aan bij de missie en visie van het 
Skanfonds.

Programma 
Volkssterrenwacht 
Bussloo
BUSSloo.- Ook in de maand sep-
tember zijn er bij de Volkssterren-
wacht Bussloo interessante lezingen 
bij te wonen. Op vrijdag 5 septem-
ber zal de heer Henk Olthof spreken 
over Europese ruimtevaart. Vijftig 
jaar geleden begonnen Europese 
landen een samenwerking om naast 
de Verenigde Staten en Rusland bij 
te dragen aan het ruimte-onderzoek. 
Inmiddels is de ESA een belangrijke 
ruimtevaart-organisatie met de eigen 
Ariane-raket die gelanceerd wordt 
vanuit Kourou, met astronauten aan 
boord van het ISS en een hele vloot 
aan wetenschappelijke ruimteson-
des rond de aarde en in ons zonne-
stelsel. Voormalig ESA-programma-
manager dr. Henk Olthof geeft een 
overzicht vanaf de vroege historie 
tot de recente successen. Op vrijdag 
12 september geeft Alex Scholten 
een lezing over de geboorte van de 
sterren. Gaswolken zoals de Orion-
nevel blijken ‘kraamkamers’ van 
sterren te zijn. Alex Scholten legt 
aan de hand van fraaie opnamen en 
simulaties uit hoe sterren uit deze 
gaswolken kunnen ontstaan en hoe 
planeten feitelijk ‘restproducten’ bij 
de geboorte van sterren zijn. Mede 
doordat we zo veel verschillende 
sterren zien kunnen astronomen 
zich een goed beeld vormen van de 
levensloop van sterren. Met krachti-
ge telescopen worden gedetailleerde 
opnamen in gasnevels gemaakt die 
de laatste decennia een steeds beter 
beeld geven op de ontstaansgeschie-
denis van sterren.

Aardse planeten
Wim den Heijer zal op 19 septem-
ber spreken over de `aardse plane-
ten`. De planeten Mercurius, Venus, 
Aarde en Mars worden zo genoemd 
vanwege hun overeenkomsten als 
rotsachtige planeten. Dat er echter 
ook grote verschillen tussen deze 
planeten bestaan en welke invloed 

dit heeft gehad op hun ontwik-
keling wordt uitgelegd door Wim 
den Heijer. Een presentatie vol met 
schitterende opnamen die gemaakt 
zijn door de verschillende ruimte-
sondes die deze planeten van dicht-
bij bestuderen. Op zowel Venus als 
Mars hebben daarnaast ook landers 
veel informatie opgeleverd. En wat 
levert ons de kennis over de andere 
planeten op voor de inzichten rond 
de ontwikkeling van onze eigen 
planeet, de aarde? Op vrijdag 26 
september neemt Jaap van `t Leven 
de bezoekers mee in de herfst ster-
renhemel. Bij helder weer kan het 
publiek ‘live’ van de sterrenhemel 
genieten en diverse objecten met 
de telescoop bekijken. Aan de hand 
van een digitaal planetarium kan 
in de zaal getoond worden hoe de 
sterrenhemel beweegt en waarom er 
ieder seizoen andere sterrenbeelden 
zichtbaar zijn. Met foto’s wordt ge-
toond wat er aan de herfsthemel al-
lemaal zichtbaar is en als het donker 
en helder geworden is staan de teles-
copen klaar om het publiek zich te 
laten verwonderen door de objecten 
die aan de avondhemel zichtbaar 
zijn. Alle lezingen beginnen om 
20.00 uur. De Volkssterrenwacht is 
vanaf 19.30 open. De toegangsprijs 
bedraagt € 2,50 tot en met 14 jaar en 
volwassenen betalen€ 5,00.

Vrije Academie de Poll en  
Basisschool St. Martinus ontwikkelen 
activiteit rondom Burendag 
VooRST.-  op 14 augustus 2014, 
in het kader van de Burendag 
zoals die door het oranje Fonds 
wordt georganiseerd, sluiten 
“Vrije Academie de Poll” en de 
Martinusschool uit Voorst daar-
bij aan met een activiteit voor de 
leerlingen onder het motto “kunst 
maken voor en door de buurt”. 

Dit project wordt afgesloten met 
een tentoonstelling op het plein van 
de Vrije Academie de Poll op 27 
september 2014. Kinderen van de 
St. Martinusschool gaan in vooraf-
gaande weken werken aan diverse 
kunstzinnige projecten. Zij gaan dit 

samen doen met docenten van Vrije 
academie de Poll, hun eigen leer-
kracht en hulpouders. Op 27 sep-
tember is er tijdens de Burendag een 
expositie van alle werken die de kin-
deren vanaf groep 1 tot en met groep 
6 hebben gemaakt. Op 27 september 
zelf zijn er verschillende activiteiten 
waar onder andere de leerlingen van 
groep 7 en 8 aan gaan deelnemen. 

Het geboetseerde werk dat in de 
voorgaande weken is gemaakt wordt 
die dag Raku gestookt. Een oude 
techniek met zeer verrassende re-
sultaten. Verder zijn er diverse open 
lessen waarbij u kunt deelnemen. 

Wilt u zelf deelnemen aan het Raku 
stoken, dan moet u vooraf tijdens de 
boetseer les een object maken dat 
ruim van te voren moet worden af-
gebakken. 

De tentoonstelling en afrondende 
activiteiten vinden plaats op Buren-
dag 27 september 2014 vanaf 11 uur 
op het voorplein van de Vrije Aca-
demie de Poll, Deventerstraat 26, 
Voorst. 

Meer informatie is te vinden op 
www.vrijeacademiedepoll.nl Basis-
school St. Martinus: Deventerweg 
18, Voorst. (0571) 26 15 10. 

mailto:palme060@gmail.com
http://www.oikocredit.nl
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Schietvereniging De Treffers
Het nieuwe schietseizoen bij Schietvereniging De Treffers is weer be-
gonnen op de vrijdagavond. De vereniging telt op dit moment ongeveer 
veertien schietende leden en zouden er graag een paar nieuwe leden bij 
willen verwelkomen in Ons Gebouw aan de Woudweg. Heb je interesse 
om het schieten eens te proberen ben je van harte welkom op de vrij-
dagavond, van 20.30 tot 23.30 uur. Zowel heren als dames zijn welkom 
van af zestien jaar. Meer informatie is verkrijgbaar middels mail bij het 
bestuur van De Treffers, detreffers@kickmail.nl

Kunststofinzameling september
De kunststofinzameling vindt in 2014 eenmaal per twee weken plaats in 
gebied 5, het gebied ten zuiden van de Zutpenseweg / Nijenbeekseweg 
(exclusief woningen) tot aan de gemeentegrens Apeldoorn-Brummen-
Zutphen, opgehaald op de maandagen van 1, 15 en 29 september. Het af-
valbedrijf verzamelt de zakken bij u in de straat. Het is de bedoeling dat 
u de volle afvalzak op de inzamel dag voor 07.00 uur op de gebruikelijke 
verzamelplaats van de container aanbiedt. De zakken voor het kunststof-
afval zijn gratis verkrijgbaar bij de PLUS Supermarkt Imanse, de Wel-
koop, in Klein Amsterdam bij Klein Hekkelder of bij de gemeentehuis.  

Ons Genoegen weer van start
Op dinsdag 2 september, aanvang 14.30 uur, is er een spelsoos in Ons 
Gebouw aan de Woudweg. Ook op donderdag 18 september, aanvang 
14.00 uur, is er een spelsoos. Voor eventuele vragen kunt u Inge de Vis-
ser benaderen, tel. (055) 301 16 00. 

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

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op de eerste zaterdag van de maand 
in het Voorster gedeelte van Klarenbeek, Voorst en Bussloo opgehaald 
door. De papierploeg start om 08.00 uur en dan dient de container, evt. 
kleine bundeltjes / dozen papier aan de weg te staan. Voor Klarenbeek 
vallend onder gemeente Apeldoorn zijn er vier containers geplaatst bij 
de Garage Schimmel aan de Elsbosweg. U kunt hier uw glas, dranken-
kartons, papier en plastic in deponeren. 

Dansen in een team, 
wilde jij dit altijd al?
Twello.- een nieuw seizoen op een nieuwe locatie, op een andere 
avond en op betere tijden! een betere start van een dansseizoen is er 
niet. Het weekend achter de rug, de 1e schooldag gehad en er weer fris 
tegen aan. en dat kan in één van de Twirlteams van Cadenza.

Vorig jaar hebben de meisjes suc-
cesvol gedanst, gaven leuke shows 
en deden mee aan wedstrijden waar 
ze uitblonken in de verschillende 
categorieën. Ook namen ze deel aan 
het NK en gaven hun medewerking 
bij de mooie en grote concerten van 
Cadenza. Komend seizoen willen 
we daarom graag uitbreiding van de 
teams. De verhuizing van een kleine 
zaal naar een grote zorgt ervoor dat 
er meer ruimte is, maar ook dat er 
dus meer leden bij kunnen. Houd 
jij dus van dansen op leuke muziek? 
Kom dan eens meedoen! De lessen 
worden gegeven in het Veluws Col-
lege. Je mag een aantal keren gratis 
meedoen om te ontdekken of het wat 
voor jou is. Komend seizoen staan er 
weer leuke shows en activiteiten ge-
pland. Meld je aan. Er is een groep 
voor de jongste leden die start op 
maandagmiddag om 17.15 uur en zij 
dansen op voor hen leuke muziek. De 
beginselen van het dansen en twirlen 
(Dance Twirl) worden aangeleerd en 
er worden al hele shows aangeleerd 
met heel veel plezier. Na hen danst 
een groep tot ongeveer de leeftijd van 
15 jaar. Je kunt (als je dat wilt ) naast 
het dansen in een team ook trainen 
voor solo, duo of trio ect. De con-
tributie wordt daardoor niet hoger, 
maar de motivatie en het plezier wel! 
De muziekkeuze is in overleg, dus 

dansen op saaie muziek is zeker niet 
aan de orde. De begeleiding van deze 
groepen is in handen van Celine Poll 
en de training wordt langzaam opge-
bouwd zodat iedereen die nieuw is 
kennis kan maken met de groep en 
het dansen met een baton.Jeugd van 
15 tot 25 + In deze teams dans je op 
voor jouw coole of stoere muziek, 
want de tijd van K3 en Justin Bieber 
is allang voorbij. Als je deze leeftijd 
hebt en je wilt starten met Dance- 
Twirl dan is dit je kans en zeker mo-
gelijk. Je leert op deze leeftijd snel. 
Deze groep presenteert zich eveneens 
op concerten van Cadenza en trainen 
voor leuke shows en doen mee aan 
wedstrijden. Dit kan eveneens als so-
lolist of duo ect. Ben je erg gedreven 
of kun je al twirlen, meld je ook dan 
aan. Maar het allerbelangrijkste is; Er 
is plaats in elk team. De begeleiding 
van deze groepen wordt gegeven 
door Mandy Velderman en is elke 
maandagavond vanaf 18.45 uur.

Hoe starten? 
Vanaf 8 september kunnen nieuwe 
leden meedoen in de verschillende 
groepen/ teams. De trainingen wor-
den gegeven op verschillende tijden 
in het Veluws College. Heb jij inte-
resse en wil je een tijdje meedoen bel 
dan met (0571) 27 55 09. Voor meer 
informatie: cadenzatwello.nl

Expositie Cornelis le Mar en 
leerlingen in Galerie Bij Krepel
KlAReNBeeK.- U wordt van har-
te uitgenodigd om vanaf zaterdag 
13 september tot en met zondag 12 
oktober in Galerie Bij Krepel de 
nieuwe expositie van de bekende 
kunstenaar Cornelis le Mair en 
zijn leerlingen te bewonderen. 
Deze expositie is een rendez-vous 
van toegewijde leerlingen die ja-
renlang de lessen in de klassiek 
ambachtelijke schilderkunst volg-
den van Cornelis le Mair. 

officiële opening
Zondag 7 september, vanaf 15.00 
uur, wordt de officiële opening ver-
richt door Eelco Elzenga, oud-hoofd-
conservator van Paleis Het Loo. Met 
veel plezier worden de genodigden 
ontvangen op het industriële erf-
goed, dat al sinds het begin van de 
achttiende in het bezit is van de fa-

milie Krepel. In de rijksmonumen-
tale, van oorsprong, fabriekspanden 
die zich op het landgoed bevinden 
werd van oudsher koper geslagen 
en hout bewerkt tot sigarenkistjes. 
Het industriële erfgoed heeft sinds-
dien altijd de ruimte geboden aan 
ambachtelijkheid, vakmanschap, 
creativiteit en kwaliteit. De afgelo-
pen jaren is hard gewerkt aan reno-
vatie van de panden en aanleg van 
het omliggende landgoed. Met als 
uitgangspunt om het landgoed een 
kwaliteitsimpuls te kunnen geven 
en meer open te stellen voor zake-
lijke en particuliere gelegenheden, 
het doet de familie Krepel deugd 
dat zij u en uw gezelschap als een 
van de eersten in de vernieuwde 
galerie mogen ontvangen. Zaterdag 
13 en zondag 14 september, zondag 
21 september, zondag 28 september, 

zondag 5 oktober en zondag 12 ok-
tober bent u van harte welkom van 
12.00 tot 17.00 uur. U vindt Galerie 
Bij Krepel aan de J.R. Krepellaan 5. 

Seniorencontact opent seizoen 
met Veluwemeer cruise
eMPe.- De senioren reisden met de 
bus door de Kroondomeinen naar 
Biddinghuizen waar de boot klaar 
lag voor de tocht over de Randme-
ren, de verbinding tussen het oude 
en nieuwe land. Er liggen aan de 
oude kant veel natuurgebieden met 
kleine eilandjes waar vogels broe-
den en mooie vissersplaatjes. Aan 
de kant van het nieuwe land lig-
gen uitgestrekte akkers, stranden en 

jachthavens. Aan boord genoten de 
deelnemers intussen van een goed 
verzorgde koffietafel. Aan het eind 
van de cruis vertrok de bus naar 
Heerde voor het diner als afsluiting 
van een mooie dag. Voor het ko-
mende seizoen heeft het Senioren-
contact weer een mooi programma: 
11 september komen Tera en Gerrit 
Lueks met voordracht en zang, op 
9 oktober Tonia Niemoller met een 

filmpresentatie over ontmoeting in 
de natuur, op 13 november de Ber-
kelzangers en op 18 december vie-
ren de senioren Kerst. 

Elke tweede donderdag van de 
maand is er een gezellige middag 
in  het Oortveld in Empe, aanvang 
14.00 uur. U bent van harte welkom. 
Voor informatie: Stien Bresser (055) 
301 15 35.

op Auping 
matrassen *

20%VOORDEEL

www.pijnappel.info

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

Je oude matras is geld waard! 
Iedere 10 jaar ben je toe aan een nieuwe matras. Ruil je oude matras bij ons in 

en je krijgt 20% voordeel op een nieuwe. En geen zorgen om je oude matras, deze 

halen we bij je op om te laten recyclen. (Her)gebruik je je oude matras zelf?

Dan krijg je het voordeel natuurlijk ook!

*Geldt in de actieoperiode van 12 juli t/m 24 augustus 2014 op matrassen én topmatrassen. Kijk voor de voorwaarden op Auping.nl/matrasvoordeel.



v. Ghentstraat  Twello, tel. (0571) 27 13 46maandag en woensdag:
namiddag gesloten

Antiek
Meubels
Klokken

Klein Antiek
Verlichting

Sieraden

’t Olde Geveltje

Christien 
ten Dam-Nijkamp
Dorpstraat 6
7391 DD Twello
Telefoon 0571 - 272909

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

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

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

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

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

www.wereldwinkeltwello.nl

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

HORIZONTAAL: 1 silhouet; 6 hoofdtelwoord; 

12 trots; 14 Europeaan; 15 laagwater; 17 num-

mer; 18 ieder; 20 parkeerverbod; 21 persoon-

lijk vnw.; 22 paard; 24 baardje; 26 Informa-

tie- en Communicatietechnologie; 28 wagen; 

29 dijk; 30 zangnoot; 31 schoolonderzoek; 

32 voortdurend; 33 bedrog; 34 drukfout; 37 

paardje; 39 voorzetsel; 40 steen; 41 voorzet-

sel; 43 nikkel; 44 ingesloten land; 45 kleur-

ling; 46 in memoriam; 48 meisjesnaam; 50 

opschudding; 51 laatstleden; 52 brandstof; 54 

Italiaans landschap; 57 pijn; 58 houding; 59 

dierengeluid; 60 water in Friesland; 61 betrek-

kelijk vnw.; 62 ledemaat; 63 naaldboom; 64 

boerderijgrond; 66 aanhitsing; 68 grondtoon; 

69 traagloper; 70 hoen; 72 oude plaats; 74 

tijdelijk; 75 emmer; 77 kostbaar; 79 herders-

republiek; 80 missen.

 VERTICAAL: 1 vrucht; 2 voegwoord; 3 Europe-

aan; 4 Europese taal; 5 daar; 7 voegwoord; 

8 Europees water; 9 boomkruin; 10 titel; 11 

orgaan; 13 verlichting; 16 grond; 18 knaag-

dier; 19 krat; 21 riskeren; 23 vruchtennat; 25 

ergernis; 27 modeontwerper; 28 keukenmees-

ter; 33 vereist; 34 plaats in Drenthe; 35 pijn-

kreet; 36 strijdgewoel; 38 kruiderij; 40 vogel; 

42 drinkbakje; 47 lentemaand; 49 Griekse 

letter; 51 taille; 53 vistuig; 55 druiventak; 56 

strook; 57 bleek; 62 gehoorzaal; 63 beest; 65 

duikvogel; 67 plaats in Jemen; 69 krantenjon-

gen; 71 dierengeluid; 73 lichaamsdeel; 75 ten 

bedrage van; 76 regeringsreglement; 77 dyne; 

78 dwarshout. 

 21 46 14 37 54 51 47 35 33 77

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

De oplossing van de vorige puzzel is: ‘zonsondergang’.
De winnaar is: Angela Albers, Hezeweg 5, Voorst. 
Van harte gefeliciteerd!

Kom tijdens het klompenfeest 
naar de Wereldwinkel,  doe 
mee met ons klompenspel en 

Maak kans op deze 
rijk gevulde bood-
schappenmand met 
Fair Trade producten.
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SV Twello start 
workshop Yoga
Twello.- De afdeling gymnastiek van SV Twello heeft naast het ruime turn, 
dans en Ritmische Gymnastiek aanbod ook een uitgebreid aanbod voor vol-
wassen. De ‘volwassen sporten’ bieden een aantal sport uren aan, dat onder 
de noemer valt van flexibel sporten. Hiermee wordt bedoeld dat je bijvoor-
beeld contributie betaald voor één lesuur per week, maar dat je zelf bepaalt 
van welk lesuur je gebruikt maakt. Binnen deze tak ‘volwassen sporten’ start 
op donderdag 4 september a.s. in sporthal de Zuiderlaan in Twello een work-
shop ‘Yoga Fit en Vitaal’ onder begeleiding van Erica Meulenbroek van Ti-
pica Erica uit Deventer. Iedereen is welkom om mee te komen doen, zowel 
mannen als vrouwen (18+), beginnend en ervaren. Het doel van de lessen 
is het bevorderen van de gezondheid en algehele welbevinden en vermin-
deren van pijnklachten. Er worden in eerste instantie zes lessen gegeven en 
bij veel interesse komt deze nieuwe sport definitief in het sportaanbod van 
volwassen sporten bij SV Twello. Meer informatie en de mogelijkheid om 
in te schrijven staat op de website van www.svtwello.nl onder de afdeling 
gymnastiek. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden via 
e-mail: prcgym@svtwello.nl 

Nog twee inzameldagen 
rommelmarkt Excelsior

Ronde van Terwolde keert terug
TeRwolDe.- Na ruim 22 jaar komt 
er opnieuw een hardloopevenement 
in Terwolde wat destijds in het dorp 
een groot succes was. De organisatie 
van de Ronde van Terwolde probeert 
dit evenement in het dorp weer 
op de kaart te zetten maar nu ook 
voor wandelaars en rolstoelgebrui-
kers.  “De Ronde van Terwolde” is 
een evenement georganiseerd door 
Stichting Tamara. Deze Stichting 
is ontstaan en opgericht op 29 mei 
2014 ter nagedachtenis aan Tamara 
Kiesbrink. Deze bijzondere stichting 
gaat vele mooie activiteiten organi-
seren in de regio voor jong en oud, 
waarbij de opbrengsten naar goede 
doelen gaan, doelen waar zij een 
warm hart voor had. Bij deze Ronde 
van Terwolde denken wij tevens aan 
alle jonge overleden Terwoldenaren 
en jonge mensen in de omgeving die 
veel te vroeg uit het leven zijn weg-
genomen, opdat zij nooit vergeten 
worden.
 
De Ronde van Terwolde is een wan-
del, rolstoel en hardloopevenement 
en is het eerste project van de stich-
ting. Het zal plaatsvinden op zon-
dag 21 september. De organisatoren 
hopen dat er nog vele rondes zullen 
volgen. Het is een evenement voor 
jong en oud, hardlopers, wandelaars 
en ook geschikt voor rolstoel gebon-

den sportievelingen. Het parcours 
begint en eindigt op het sportter-
rein van sv Terwolde en loopt over 
verharde wegen door het mooie en 
landelijke buitengebied van Ter-
wolde. Het wandel, rolstoel en hard-
loopevenement in Terwolde straalt 
warmte, gezelligheid, sportiviteit en 
saamhorigheid uit. De hardloop en 
wandelroutes zijn er in 6 en 12 km. 
 
De opbrengst van de activiteit van 
de “Ronde van Terwolde” komt ten 
goede van een project van A.O.C. 
Twello in Oeganda waar Tamara 

zelf in 2012, uitgezonden door haar 
school drie weken naar toe is ge-
weest. Wil je je inschrijven of op een 
andere manier een bijdrage leveren 
aan dit bijzondere evenement en 
onze mooie stichting steunen? Kom 
dan in beweging voor het goede doel. 
Je kunt je inschrijven op de website: 
www.rondevanterwolde.nl. Wande-
laars € 5.00, hardlopen € 7,50 per 
persoon. Wil je niet mee doen aan de 
ronde van Terwolde maar toch een 
bijdrage leveren dan kun je uiteraard 
ook altijd sponsoren. Kijk voor meer 
info op de site.

Brook Duo en Slanina 
Cesta Musikanten  
in ‘t Geveltje

VooRST . –  De dialectwerkgroep 
van Cornelis Hissink  zorgt op zon-
dag 16 november in restaurant ’t 
Geveltje in Voorst weer voor een 
vrolijke muzikale dialectmiddag.  
Het Brook duo gaat, evenals vorige 
jaren, de boel weer op zijn kop zet-
ten met  vrolijke nummers maar 
ook enkele liedjes die een serieuze 
tekst hebben. Gerrit-Jan Oplaat en 
Henny Tijink weten de zaal wel 
mee te krijgen. Dit doen ze al 25 jaar 
en ze maken in Voorst er zeker een 
bijzonder jubileumfeestje van. His-
sink zoekt elk jaar voor aan andere 
muziekgroep als aanvulling op het 

programma van de mannen uit Mar-
kelo. Dit keer komen de muzikanten 
van de Slanina Cesta Musikakten 
uit Voorst naar ’t Geveltje. Onder 
leiding van Gerrit Lentink speelt de 
kapel gezellig Egerlander nummers 
uit het land van de bergen. Dit jaar 
is het ook mogelijk om lekker eten 
te combineren met het bezoek van 
de dialectmuziekmiddag. De kaar-
ten kosten in de voorverkoop € 6.00 
en zijn verkrijgbaar bij  restaurant ’t 
Geveltje, Rijksstraatweg 126 Voorst, 
(0575) 50 14 97. Aan de zaal kosten 
de kaarten€ 7.50.

Najaarscursussen Stichting 
MOEd Apeldoorn/Loenen 
ReGIo.- De najaarscursussen van de Stichting MOEd beginnen op 10 sep-
tember in Apeldoorn en op 17 september in Loenen. Weinig mensen staan 
er bij stil hoeveel er niet meer kan als je een ziekte hebt als MS, Reuma, ME, 
kanker of andere aandoeningen/beperkingen, waardoor je regelmatig weinig 
of geen energie hebt . De stichting MOEd houdt een creatieve cursus (schil-
deren, tekenen, kleien etc.) met een aangepast programma. In Apeldoorn 
wordt de cursus gehouden in het kunstlokaal van ABKV de Pretentielozen, 
Dovenetel 21 en in Loenen in het atelier van de Gouden Plek, Hoofdweg 124. 
Voor meer informatie: www.stichtingmoed.nl  / (055) 505 30 76

Twello.- Op zaterdag 20 septem-
ber zal de 10e rommelmarkt van 
muziekvereniging Excelsior worden 
gehouden in en bij het gebouw van 
de  Gelregroep aan de Stinzenlaan 
80 in Twello. Tussen 09.00 en 13.00 
uur bent u van harte welkom. Voor 
het zover is zullen er nog op twee 
zaterdagen zijn waarop uw spullen 
kunnen worden afgehaald. Zaterdag 
30 augustus en zaterdag 13 septem-
ber gaan de leden weer op pad om 

materialen in te zamelen. Heeft u 
thuis nog spullen dien u niet meer 
gebruikt, maar anderen daar dan blij 
mee en laat ze door Excelsior bij u 
ophalen. Neem contact op met Paul 
Liese via liese.twello@concepts.nl 
of (0571) 27 69 98 om een afspraak 
te maken.  Ook is het mogelijk om 
zelf nog spullen in te leveren op 
donderdag 18 en vrijdag 19 septem-
ber tussen 09.00 en 19.00 uur aan de 
Stinzenlaan 80.

WWW.KOEPELVOORST.NLVOORST.NL

 

TWELLO.- Terwijl de jeugd de laatste week 

vakantie aan het vieren is staat alles al weer 

gereed voor een druk, sportief en mooi nieuw 

sportseizoen. Offi cieel start op 1 september 

het nieuwe sport- en schooljaar. Koepel Sport, 

Welzijn en Cultuur is al in maart gestart met 

het aanschrijven van de vaste huurders om 

tot een goede indeling te komen voor het 

nieuwe seizoen. Na meerdere gesprekken en 

overleg met diverse partijen is het gelukt om 

tot een werkbaar rooster te komen. 

In Jachtlust mogen wij dit schooljaar AOC 

weer ontvangen, door de groei van de school 

is er ruimtegebrek in de nieuwbouw. Inclusief 

drie basisscholen zal de sporthal overdag 

goed gevuld zijn. In de avonduren is de zaal 

bezet van gemiddeld 17.00 uur tot 22.30 uur. 

In de weekenden zijn er competitiewedstrijden 

van volleybal, handbal en zaalvoetbal. 

Vooral op zondag zijn er dit seizoen veel 

wedstrijden. De Multizaal kent een goede 

Koepel Sport, Welzijn en Cultuur 

startklaar voor nieuw seizoen
bezetting in de ochtenduren met diverse 

gymgroepen en in de winter tennisgroepen. 

In de avonduren is er vaak gym of dans en 

op woensdag muziek van Cadenza. Uiteraard 

zijn er ook weer de jaarlijkse uitvoeringen 

van de diverse verenigingen. 

Zuiderlaan heeft overdag nog een paar open 

plekken staan, de avonduren zijn gelijk aan 

Jachtlust vol. In de turnhal zijn wij helaas F.C. 

Twente jeugd verloren door de beëindiging 

van de samenwerking met Go Ahead Eagles. 

Onze gymzalen worden door de plaatselijke 

leden van de diverse omni-verenigingen goed 

gebruikt. Overdag zijn er de basisscholen. Wil 

je nog een keer sporten bel dan met Koepel 

naar (0571) 27 65 00 afdeling reservering of 

mail naar reservering@koepelvoorst.nl. Daar 

wordt u geholpen om tot een goede keuze 

te komen. Uiteraard kunt u voor informatie 

ook op onze site terecht inclusief het online 

boekingssysteem www.koepelvoorst.nl. 

http://www.svtwello.nl
mailto:prcgym@svtwello.nl
http://www.rondevanterwolde.nl
http://www.stichtingmoed.nl
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Wat is dit?
Mensen hebben veel dingen in 
huis. Mooie en minder mooie, 
maar ook merkwaardige dingen, 
waarbij niemand zo gauw een idee 
heeft wat het is. 
Zo’n ding is in het bezit van Henk 
Bessels uit Posterenk en tot nu toe 
heeft hem nog niemand op zijn 
vraag “Wat is dit?” kunnen ant-
woorden. Weet u het? Zo ja, laat 
het dan zo snel mogelijk weten en 
stuur een mail aan info@voorster-
nieuws.nl 

Floralia-
expositie 
HAll.- De Floralia expositie 
wordt dit jaar op 5, 6 en 7 septem-
ber 2014 gehouden in zaal Bello. 
Het thema van de expositie is “Op 
de boerderij”. Leden, schoolkinde-
ren, verenigingen en buurten bren-
gen bloemstukken, opgekweekte 
planten en pompoenen  in, die 
zullen worden beoordeeld door 
een vakjury. De kinderen krijgen 
voor ieder ingebracht artikel een 
lot voor de verloting die wordt 
gehouden tijdens de prijsuitrei-
king op zaterdagmiddag. De of-
ficiële opening is vrijdag 5 sep-
tember 2014 om 20.30 uur. Na de 
opening worden direct de prijzen 
uitgereikt voor de grote stukken 
in de zaal.  De prijsuitreiking van 
de schoolplanten, pompoenen en 
alle inzendingen van de jeugd tot 
en met 12 jaar zal plaatsvinden op 
zaterdagmiddag 6 september om 
16.30 uur en die van alle overige 
rubrieken is op zondagmiddag 7 
september om 17.00 uur.  Ook dit 
jaar zijn er weer bijzondere bloem-
bollen en plantenstekken te koop 
en kunt u de schilderijen bezich-
tigen en beoordelen die gemaakt 
zijn door cursisten van de Hallse 
schildercursus. Om geld in te za-
melen voor het 50e jubileumjaar in 
2017 kunt u dit jaar ook beschil-
derde klompjes kopen. 
De openingstijden van het Floralia 
expositieweekend zijn:  vrijdag 5 
september van 20.30 uur tot 22.00 
uur; zaterdag 6 september van 
13.30 uur tot 22.00 uur; zondag 7 
september van 10.30 uur tot 17.30 
uur. Toegangsprijs € 2,50 voor vol-
wassenen en € 1.00 voor kinderen 
van 13 tot 18 jaar (inclusief een 
kopje koffie of thee). Kinderen tot 
13 jaar en leden gratis.

Fokveedag met nieuw elan
APelDooRN.- Op zaterdag 30 
augustus opent voorzitter Gert 
ten Have om 10.00 uur de 59ste 
Fokveedag Apeldoorn. Zoals van-
ouds ook dit jaar op het terrein in 
de Beemte achter het dorpshuis. 
Vanuit de hele Oost-Veluwe zullen 
zowel zwartbonte als roodbonte 
dieren worden aangevoerd. Dit 
jaar maar liefst 18 dieren meer dan 
vorig jaar. Na de diverse rubrieken 
in de ochtend worden aansluitend 
de kampioenes bekend gemaakt. 
Net voor de rubrieken oude koei-
en beginnen zullen de kandida-
tes voor de nieuwe Miss Veluwe 
verkiezing in de ring verschijnen. 
Zoals de voorzitter toelicht: “Een 

nieuw initiatief van het bestuur, 
waarbij niet alleen het exterieur 
van de koeien van belang is, maar 
ook duurzaamheid, levensproduc-
tie, gezondheid en vruchtbaarheid 
van meer dan toegevoegde waarde 
zullen zijn. De uitslag van deze 
rubriek wordt op de slotavond in 
oktober bekend gemaakt.” 

Tussendoor zal ook de Kalverop-
fokclub Oost-Veluwe haar kalve-
ren in de ring zien verschijnen. 
Deze kalveren worden hartstochte-
lijk begeleid door kinderen en het 
is altijd weer een lust voor het oog 
hoe de jeugd omgaat met hun die-
ren. Na de middag volgt dan nog 
de keuring van de bedrijfsgroepen 
met het aanwijzen van de beste 
bedrijfsgroepen van de dag. Als af-

sluiting van de Fokveedag zullen 
alle kampioenes in de ring worden 
opgesteld waarna de jury de alge-
meen kampioene bij roodbont en 
zwartbont zal benoemen. 

Wilt u genieten van mooie koeien 
en kalveren, enthousiaste eigena-
ren, even bijpraten met bekenden 
kom dan zeker naar het fokveedag-
terrein. U bent van harte welkom. 
Zie ook op facebook, Fokdag Apel-
doorn.

Het is misschien een onderdeel 
van een gebruiksvoorwerp, maar 
‘wat is dit’,  vraagt Henk Bessels 

zich af.  

Fokveedag met nieuw elan.

 Tim Douwsma Diverse DJ’s 

Belle Perez Thomas Berge 

Oude ambachten B-Brave 

Kermis Kraantje Pappie 

 Braderie Diverse Top Bands 

TWELLO
Klompenfeest 

5 6 7
SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER

gratis entree
www.klompenfeest.nl

VRIJDAG

SSSSSSSE
DONDERDAG AVOND 

4 SEPTEMBER

JONGEREN CONCERT 

MET WIBI SOERJADI

DONDER

4 SE

JJJJJONGE

MMET W

ZATERDAG ZONDAG

mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:info@voorsternieuws.nl
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wandelend door de gemeente 
Voorst ontmoet wiel Palmen 
personen die volgens hem iets te 
vertellen hebben. Gerda jacobs 
maakt de foto. Vandaag een ge-
sprek met Nathalie Beersma over  
haar boek Stralend door Austra-
lië. 

‘Stralend door Australie’ van Nathalie Beersma:

Een reisverslag als een roman
‘Reisverhalen schrijven blijf ik 
doen. Als je toch op pad bent 
gaat dat in een moeite door’. 
Nathalie Beersma , studente aan 
de Nationale Hogeschool voor 
Toerisme en Verkeer, NHTV, in 
Breda heeft in haar boek ‘Stra-
lend door Australië’ haar reiser-
varingen vastgelegd. ‘Travel the 
world and let the world change 
you’ maakte ze tot haar levens-
motto. Nathalie vond deze 
spreuk op een krijtbord in het 
Spaanse Granada tijdens een 
van haar studiereizen. In ‘Stra-
lend door Australië’ is al iets 
van dit motto te merken.

Reizen zit in het bloed bij Nat-
halie. Het gezin Beersma reisde 
veel en ook opa en oma Beersma 
geven tot op de dag van vandaag 
het goede voorbeeld. Het lag 
dus voor de hand dat Nathalie hun 
spoor volgt. Een cursus reisverha-
len behoort bij haar reisbagage. Als 
backpacker deed zij al de nodige 
reiservaring op in Thailand en Du-
bai. Toen ze dan ook stage liep in 
Adelaide, Australië, zag ze haar 
kans. Halverwege besloot ze haar 
droomreis te realiseren. Vier dagen 
na haar stage begon ze aan haar 
reis. ‘Van de uitgestrekte ruige rode 
woestijn naar bossen en de betove-
rende gouden kust met kaarsrechte 
kliffen, gevolgd door wereldsteden 
vol culturele bezienswaardighe-
den en het tropische regenwoud.’

Droomplekken
‘Ik koos mijn eigen droomplekken 

uit. Het is een vorm van zelfstan-
digheid die ik ontwikkelde tijdens 
het alleen reizen: op eigen benen 
staan. Op elk deel van de reis rea-
liseerde ik mij hoe bijzonder de er-
varing was.’ Wie het boek leest zal 
het ook ervaren als reisgids. Eigen-
lijk is het beide: verslag en gids. Op 
de manier hoe ze de reis beschrijft 
zou je zo je koffers willen pakken 
en de tocht willen overdoen. In je 
fantasie zit je bij haar in de bus of 
vliegtuig en rijdt mee langs de dor-
pen en wisselende landschappen. 
Sfeer kan ze oproepen: ‘Als ik de 
volgende morgen mijn heerlijke bed 
in het golfplaten huisje verlaat zijn 
de Flinders Rangers  gehuld in een 
dikke laag mist.’ Oog voor detail: 

’Ik geniet van de warmte van de 
kachel. Hetzelfde doet een witte 
poes, die zich naast mij vredig 
opgerold heeft in een houten ton 
van stro.’ Wat het lezen ook de 
moeite waard maakt, is de snel-
heid waarmee ze schrijft, korte 
zinnen die elkaar  als een repe-
teergeweer opvolgen. Soms lijkt 
het wel of je adem tekort komt, 
bij wijze van spreken dan. Een 
mooi voorbeeld geeft ze van deze 
schrijfstijl als ze even denkt de 
weg kwijt te zijn. Je ziet ze ver-
twijfeld om zich heen kijken en 
opgelucht voelen wanneer ze in 
de juiste bus zit naar Paddington.

 Trots
‘ik ben trots op alles wat ik ge-
zien heb,’ zegt Nathalie in haar 
boek. Wie het gelezen heeft zal 
die trots kunnen aanvoelen, 

maar meer nog meegesleept zijn 
in het enthousiasme waarmee de 
ervaringen van een jonge studente 
zijn neergeschreven. De titel van 
het boek ‘Stralend door Australië’ 
dekt geheel de inhoud. Het boek 
is te koop bij boekhandel Oonk, 
Twello en bij Bol.com en kost € 
17,50. 

Kennismakingsdag 
Kindercoachingpraktijk IKKE  
Twello.- Woensdag 10 septem-
ber van 15.00 tot 20.00 uur houdt 
Kindercoachingpraktijk IKKE 
een kennismakingsdag voor alle 
ouders, opa’s en oma’s die meer 
willen weten omtrent Kindercoa-
ching. Tijdens deze dag kunt u 
een kijkje nemen in de praktijk. 
In de praktijk zijn vele methodie-
ken (hulpmiddelen / spellen ed.) 
opgesteld waar de kindercoach 
samen met het kind mee werkt. U 
ontmoet bijvoorbeeld Joep & Lisa, 
2 therapeutische handpoppen 
welke al veel avonturen met kin-
deren hebben beleeft en uiteraard 
de kindercoach Charissa Pol. 
De kindercoach helpt ouders en 
kinderen bij ADHD, hooggevoelig-
heid, kinderen met een paranor-
male onderbouwing, concentra-
tieproblemen, verdriet / klachten 
om de scheiding van ouders, faal-
angst, gedragsproblemen, omgaan 
met emoties, weinig zelfvertrou-
wen & laag zelfbeeld. Deze dag 
biedt een vrijblijvende ongedwon-
gen mogelijkheid om eens te kij-
ken waar een kindercoach zich 
mee bezig houdt. U kunt bekijken 
of de aanpak en visie van Kinder-
coachingpraktijk IKKE past bij het 

zoeken naar een oplossing voor de 
vraag die u als ouder heeft rond-
om het gedrag / gevoelsleven van 
uw kind. Kindercoachingpraktijk 
IKKE vindt u in het Kulturhus / 
Koepel Jachtlustplein 7 te Twello. 
De toegang is gratis, ruime par-
keergelegenheid aanwezig. Graag 
willen wij u vragen om u van te-
voren aanmelden via info@kinder-
coachingpraktijkikke.nl  

Feest bij My Way Mode

Twello.-  Geen zonovergoten 
dag, maar Marja van Bijnen, eige-
nares van My Way Mode, weet de 
harten van alle bezoekers te ver-
warmen met leuke aanbiedingen, 
vele versnaperingen en ‘De weg-
werkers’, een heerlijke band met 
4 knotsgekke bandlieden in werk-
kleding en met niet alledaagse at-
tributen. Voortdurend stijgt rook 
op uit de pruttelende pekmachine, 
en Hans Rosenkamp drumt als de 
beste op zijn kruiwagen, gevuld 
met asfalt en omringd door gereed-
schap, verkeersborden en wegwij-
zers, alles wat een straatwerker 
nodig heeft. 

De modezaak lijkt ondertussen een 
tuincentrum met prachtige boeket-
ten en kleurrijke planten en Marja 
heeft kosten noch moeite gespaard 
om het haar klanten op het feest 
van het 10jarig bestaan naar de zin 
te maken. Het is druk in de zaak, 
glazen klinken en tongstrelende 
hapjes gaan rond. Tegen elke re-
genbui bestand, vertoeven klan-
ten en belangstellenden in de tent 
voor de zaak en vermaken zich op-
perbest aan de gezellige sta-tafes. 
Maar ook in de zaak is er veel 
belangstelling voor de najaars-

mode en alle accessoires, er wordt 
voortdurend gepast, geshowd en 
gekocht. Met een trotse blik ver-
laat een klant de zaak en tilt de tas 
op: “Ik heb mijn kledingkast weer 
aangevuld, wat hangen hier leuke 
dingen”. Alle personeel is aanwe-
zig, de moeder van Marja en haar 
medewerkster/vriendin hebben 
het druk om iedereen binnen en 
buiten de verdiende aandacht te 
geven. Kortom: het is feest en de 
felicitanten blijven komen. En dan 
houdt iedereen even de adem in 
en kijkt naar de hemel, waar een 
vliegtuig verschillende keren bo-
ven de feesttent cirkelt met sleep 
en tekst: ’10 jaar My Way Mode! 
Gefeliciteerd!’ Marja lacht, maar 
is ook ontroerd: “Dat heeft een 
goede vriend voor me geregeld” 
zegt ze met een brok in haar keel. 
Er lijkt geen einde te komen aan 
deze bijzondere middag, want na 
winkelsluitingstijd komen nog 
veel mensen uit omliggende zaken 
feliciteren en de band blijft gestaag 
doorspelen en de zanger met een 
dijk van een stem gaat onvermoeid 
door. Hun laatste song was erg 
toepasselijk: She did it her way! 
Marja zegt dank aan allen voor de 
lieve felicitaties! 

Marja, haar vriendin en moeder samen op de 
foto met ‘De Wegwerkers’

Bouwbedrijf Koerkamp 
in nieuw jasje gestoken
Twello.- Het welbekende Bouwbedrijf Koerkamp uit Twello heeft een 
mooie update gehad. Het gehele wagenpark is vernieuwd en de huisstijl 
is geüpdatet door ‘Met Timm’ en ‘Verkatst’. Daarnaast is alle kleding 
van het team geheel in stijl met de nieuwe uitstraling van het bedrijf, 
zodat de medewerkers weer in stijl voor de dag kunnen komen.  

Bouwbedrijf Koerkamp werd in 
1978 als eenmansbedrijf opge-
richt. Bekendheid liet niet lang 
op zich wachten, omdat het be-
drijf alle voorkomende werkzaam-
heden verricht, die bij de bouw 
noodzakelijk zijn. 
Met Hans Groot Koerkamp, die al 

V.l.n.r.: Hans Groot Koerkamp, Ferry Kats, Timm Machiela, Eduard Wolf Mercedes Garage /
Foto: Evert v/d Worp

veel ervaring in de bouwwereld 
had opgedaan, werd in 1998 een 
samenwerkingsverband aangegaan 
en het huidige bedrijf - gevestigd 
in een strak, modern bedrijfspand 
- is gegroeid tot een solide bedrijf 
van 16 medewerkers en twee leer-
lingen. 

Persoonlijke wensen en 
maatwerk
Hans Groot Koerkamp houdt vast 
aan een strak omlijnde bedrijfs-
formule, waarbij de persoonlijke 
wensen van de klant en het leve-
ren van maatwerk de hoofdrol spe-
len. Hun eigen, ruime werkplaats 

biedt alle mogelijkheden voor de 
bewerking van hout om perfect 
aan de wensen van de opdrachtge-
ver aan te sluiten. Goede contacten 
met leveranciers en onderaanne-
mers vormen hierbij een pré. Van 
A tot Z begeleidt en adviseert het 
bedrijf hun klanten als zij dat op 

prijs stellen, ook het schets- en 
tekenwerk wordt op verzoek ver-
richt. Naast alle bouwwerkzaam-
heden regelt het bedrijf ook elek-
tra, installatie- en loodgieterswerk, 
grondwerk, schilderwerk, tuin en 
bestrating. 

een nieuwe frisse look 
Het Bouwbedrijf was toe aan een 
nieuwe uitstraling. Daarop voort-
bordurend ontwikkelden zich 
steeds meer ideeën en heeft er 
uiteindelijk een kleine metamor-
fose plaats gevonden. Twee nauw 
samenwerkende bedrijven, ‘Met 
Timm’ en ‘Verkatst’, lieten de rade-
ren draaien en ontwikkelden een 
nieuw fris logo voor op het nieu-
we wagenpark en zorgden voor de 

bestickering. Het resultaat mag er 
zijn. Ook zijn alle medewerkers 
in nieuwe bedrijfskleding gesto-
ken, verzorgd  door Promohouse 
uit Apeldoorn.  “Als onze mensen 
aankloppen, dan moeten ze her-
kenbaar zijn voor de klant”, merkt 
Hans op.

mailto:info@kindercoachingpraktijkikke.nl
mailto:info@kindercoachingpraktijkikke.nl


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

Service Partner

* Reparatie        * Schadeherstel 
* APK                 * Verkoop nieuw en gebruikt

Airco service
en reparatie

kwaliteit
50
50 JAAR

 

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

Ford Fiesta 1.3 benzine, groen metallic, 3drs. BJ 1998 120.000 km

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

Ford KA 1.3, blauw metallic BJ 2001 60.000 km

Suzuki SX4 benzine, automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

Saab 9-3 2.0 Turbo Aero sport Sedan, zwart BJ 2003 207.000 km

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

APK Actie

€ 19,- All-in

Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR  € 22.750,-

HONDA CR-V 2.0I 110 KW 
4WD ELEGANCE

186.000 KM - 2007

NU VOOR € 9.950

MERCEDES C180 CGI ESTATE

167.000 KM - 2010

NU VOOR € 14.950

SEAT ALTEA XL 1,6 TDI 
77 KW BUSINESS
140.000 KM - 2010

NU VOOR € 10.350

APK ACTIE

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

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

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 05-2008
Km. Stand: 58204 Km
Brandstof: Benzine
Kleur GRIJS Metallic
Aantal deuren: 5 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: 6 maanden garantie

OPTIES & ACCESSOIRES:
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, 
zijdelings voor 2x, Airconditioning, Centr. deurver-
gr. handbediend, Deelbare achterbank, El. verstel-
bare spiegels, Elektrische ramen voor, Hoofdsteu-
nen achter, Onderhoudsboekje aanwezig, Radio/
CD, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging

VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 HIGHLINE

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

8.450,-
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Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Merk Model Type Deuren Bouwjaar   km Stand Prijs
Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 8.250,-

Nissan Micra 1.2 80pk Mix Airco 3-drs 2008 44738 km 6.975,-

Nissan Micra 1.2 80pk Acenta Airco 5-drs 2006 79303 km 6.975,-

Nissan Micra 1.2 80pk Tekna Airco 3-drs 2004 83781 km 4.475,-

Nissan Note 1.6 Life+ 5-drs 2009 58939 km 10.475,-

Nissan Note 1.6 First Note 5-drs 2006 119875 km 7.250,-

Nissan Primera 1.8 Acenta Navi 5-drs 2004 191560 km 3.975,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 18.475,-

Nissan Qashqai 1.6 Visia 5-drs 2009 52313 km 13.975,-

Automaat

Nissan Micra 1.2 Connect Edition 5-drs 2013 4125 km 14.750,-

Diesel

Nissan Micra 1.5 dCi Acenta Airco 3-drs 2007 105810 km 7.250,-

Ander merk

Citroën C5 1.8 5-drs 2003 170140 km 2.250,-

Kia Cee’d 1.4 CVVT 3-drs 2009 13495 km 12.475,-

Kia Sportage 1.6 X-Excutive Navi 5-drs 2011 42222 km 20.475,-

Peugeot 206 1.4 Quiksilver 3-drs 2005 84505 km 4.475,-

Opel Zafi ra 1.8-16V Busines 5-drs 2006 127485 km 9.975,-

Suzuki Swift 1.2 Comfort 3-drs 2012 25037 km 11.475,-

Bedrijfswagens

Renault Trafi c 115 pk L1H1 4-drs 2006 192445 km 5.975,-

Ruim aanbod occasions bij uw Nissan dealer.
Kijk voor uitgebreide informatie en foto’s op
www.autobedrijfspitholt.nl

APK-Keuring nu voor €29,- Incl. Viergasmeting, excl. Afmeldkosten en Roetmeting

Duistervoordseweg 88
7391 CH  Twello
0571-271857
www.autobedrijfspitholt.nl

Badmintonnen kan 
het hele jaar door
 
Twello.- U heeft ze vast wel gezien deze zomer, badmintonspelers op 
straat of op een veldje. Leuk om te doen en je hebt er weinig voor nodig. 
Twee rackets, een shuttle en natuurlijk niet te veel wind. Na de zomer ver-
dwijnen de rackets weer in de kast of blijven achter in de caravan. Dat is 
jammer want badminton is een echte Olympische sport en erg populair in 
Aziatische landen. In Europa zijn het vooral de Denen en de Britten die deze 
sport omarmen. Als je het gaat spelen weet je al snel waarom, wat een snel-
heid, afwisseling en techniek komt er bij kijken! Op 1 september begint bad-
mintonclub BC Twello weer met het nieuwe seizoen en heeft tot 1 november 
een speciale racketactie voor nieuwe leden. De speeltijden zijn maandag van 
21.00 tot 23.00 uur in sporthal Jachtlust. In de maand september heeft de 
club op maandag open avond. U kunt zo binnenwandelen en voor de eerste 
keren zijn er prima leenrackets voorhanden. Meer info is te vinden op de 
website, www.badmintonclubtwello.nl

Edwin Lugt en Evert ten Napel 
speciale gasten bij 
presentatieavond Voorwaarts

Twello.-  Woensdag 3 september 
vindt de presentatieavond plaats 
van de afdeling voetbal van sv Voor-
waarts. Vanaf 20.00 uur is er voor 

de aanwezigen in de kantine aan de 
Kerklaan een afwisselend program-
ma. Naast het voorstellen van de 
selectie voor het seizoen 2014-2015 

zal onder meer de speler van het sei-
zoen 2013-2014 zijn welverdiende 
trofee ontvangen. De nieuwe trainer 
Ronald Dekker gaat zijn eerste in-
drukken en ambities prijsgeven en 
traditioneel wordt het eerste exem-
plaar van de presentatiegids aan een 
‘bijzonder lid van sv Voorwaarts’ 
uitgereikt. Niet alleen de mannen-
tak van de voetbalafdeling komt 
aan bod; ook is er aandacht voor de 
snelgroeiende meisjesvoetbaltak bij 
de Twellose sportvereniging. Na de 
pauze schuiven twee speciale gasten 
aan bij presentator Stefan Rutgers. 
Niemand minder dan Go Ahead Ea-
gles-voorzitter Edwin Lugt en voet-
balcommentator Evert ten Napel 
bespreken het wel en wee van het 
hedendaagse voetbal en in het bij-
zonder die van Go Ahead Eagles. De 
toegang is voor iedereen vrij en de 
kantine opent om 19.30 uur de deu-
ren. Onder de aanwezigen worden 
twee toegangskaarten voor de wed-
strijd Go Ahead Eagles - Feyenoord 
op 27 september verloot.

Selectie sv Voorwaarts seizoen 2014-2015.

Schakers overwinteren in zomer
Twello.- Deze week start het nieu-
we schaakseizoen voor de Twellose 
schakers. Op de eerste clubavond 
tijdens de ledenvergadering worden 
de kampioenen van het afgelopen 
seizoen gehuldigd en de details voor 
het nieuwe seizoen besproken. Een 
week later starten de diverse com-
petities, maar ook in de zomermaan-
den zaten de schakers niet stil.

De afgelopen maanden organiseerde 
de Twellose SC in Terwolde het zo-
meravondtoernooi. 28 Spelers uit de 

regio togen wekelijks naar Brasserie 
KriebelZ. Winnaar werd Henri Jan-
sen van de Voorster SC met 6 pun-
ten. Carlo Buijvoets (VDS Beekber-
gen) verzamelde 5,5 punt en werd 
tweede. Daar achter eindigde Wobbe 
de Vries (Twellose SC) met 5 punten. 

De winnaar kreeg een ‘dinner for 
two’ aangeboden door Brasserie 
KriebelZ.

Nieuwe leden welkom
De TSC-leden starten het seizoen 

in een fonkelnieuwe zaal. De speel-
zaal bij Hotel Restaurant Taverne 
heeft een opknapbeurt gehad en lijkt 
door de nieuwe inrichting twee keer 
zo groot. Ruimte genoeg dus voor 
nieuwe leden. Bent u ‘t schaken op 
internet beu, kom op eens gezellig 
meespelen. De drempel is echt niet 
hoog. 

Meer informatie vindt u op twellose-
schaakclub.nl of op dinsdagavond 
aan de H.W. Iordensweg 3.

Terwolde
Zondag 31 augustus 
14.00 Terwolde 1-TKA 1
11.15 Overwetering 4-Terwolde 2

Twello
Dinsdag 26 augustus
19.30 Twello 1-WWNA  1   
19.00 Twello b1-GAE  b1 
Zondag 31 augustus
14.30 Rob.& Vel. 1-Twello  1 
10.00 Twello 2-WSV  6 
12.00 Go-Ahead 5-Twello 3 
10.00 ZVV 4-Twello  4 

Klarenbeek
Zaterdag 30 augustus
Heren Veld
15:00 Be Quick Z. 2-Klarenbeek 2
Vrouwen Veld
17:00 Be Quick 1-Klarenbeek1
12:00 Klarenbeek 2-Oene 1
14:30 Eefde 1-Klarenbeek 3
Zondag 31 augustus
Heren Veld

14:00 Cupa 1-Klarenbeek 1
10:00 Apeldoornse Boys 2-Klaren-
beek 2

Voorwaarts
woensdag 27 augustus
18.30 Schalkhaar B2-Voorwaarts B1
Zaterdag 30 augustus
14.30 Voorwaarts B1-Go Ahead 
Eagles B1 
17.00 Voorwaarts 1-Teuge 1
Zondag 31 augustus
11.30 Voorwaarts 2-WSV 3 
10.00 SV Zwolle 2-Voorwaarts 3 
10.00 Diepenveen 2-Voorwaarts 4 
11.30 Sallandia 2-Voorwaarts 6
Maandag 1 september
19.30 Be Quick Z C1-Voorwaarts C1

V en L
Zondag 31 augustus
10:30 Activia 3-V en L 2 
11:30 V en L VR1-Vctoria Boys VR1
14:00 V en L 1-Groen Wit 62

D’Olde Leeuwenbarg 
toernooi
Zondag 31 augustus
10.00 Wilp 3 zat.-Voorwaarts 12
10.00 Cupa 1-Vaassen 4
11.00 Wilp 3 zon.-Voorwaarts 9
11.00 Be Quick 4-Helios
09.00 Rob et Velocitas-Voorwaarts 8
09.00 Klarenbeek 4-Klarenbeek 5

VoorsterNieuws
Sport

http://www.badmintonclubtwello.nl
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Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

Teletekst voor Martin Geven en Dennis Koers

Duivensportend Twello 
domineert
Twello.- Ruim 12.000 al rede-
lijk door de wol geverfde junioren 
bracht de Gelders Overijsselse Unie 
aan de start in Saint Quentin (F).  
Nog 127 stuks daarvan van liefheb-
bers van “Steeds Verder”. St. Quen-
tin is de eerste van drie zgn. “tele-
tekstvluchten” waarin liefhebbers 
van de G.O.U met een gezamenlijke 
lossing de degens kruisen.  Het weer 
was zaterdag 23 augustus nogal wis-
selvallig. De lossingsverantwoor-
delijken wikten en wogen om het 
goede moment te vinden voor een 
verantwoorde lossing. Om 11.45 uur 
klonk het startsein voor een reis van 
ongeveer 330 kilometer voor Twello. 

Afgelopen zaterdag werd eveneens 
de tweede natourvlucht vanaf Ha-
pert vervlogen. Hiervoor brachten 
de leden van “Steeds Verder” 480 
oude en jonge duiven bijeen. Regen- 
en onweersbuien, afgewisseld met 
zonnige perioden. Dat was het weer-
beeld op de vluchtlijn. In Hapert 
gingen de duiven om 13.45 van start 
en het was toen al wel duidelijk, dat 
de aankomsttijden van de vroegste 
duiven op beide concoursen niet ver 
uiteen zouden lopen. Dat klopte in-
derdaad. Het zou de dag van Martin 
Geven worden!

St. Quentin
Martin Geven klokte om 15.29.11 
de winnende duif. Al snel bleek op 
de site van “Steeds Verder”, waar 
alle meldingen genoteerd worden, 
dat dit een hele vroege duif zou 
zijn. Ook Dennis Koers uit Twello 
meldde een keivroege duif. Zijn 
duif komt, om in wielertermijn te 
spreken, een banddikte tekort op de 
winnende duif. Uiteindelijk worden 
deze twee duiven de snelste duiven 
van de noordelijk helft van de GOU 
en dat is een bijzondere gebeurtenis! 
Martin Geven, die aan een ijzersterk 
seizoen bezig is, genoot in stilte. 

Dennis Koers, de dertigjarige 
“kroonprins” van “Steeds Verder” 
was dolgelukkig en sprakeloos tege-
lijk. Zijn duiven toonden in de aan-
loop naar St. Quentin topvorm. De 
uitslag die Dennis realiseert, getuigt 
van bijzondere klasse. In de top 10 is 
er nog net plek voor Jan Ketelaar en 
Freek Wagenaar, die deze week het 
hoofd moesten buigen. Een opval-
lende prestatie ook voor Rein Evers, 

die de honneurs voor zoon Martijn 
waarneemt en nu al voor de derde 
keer net buiten de top 10 valt. Rein, 
woonachtig in Wilp Achterhoek, is 
een liefhebber waar rekening mee 
gehouden moet worden. De prijzen 
van St. Quentin waren in een half 
uur verdiend.
Top 10 van St. Quentin:  1,5 en 7  
Martin Geven   2,3,4 en 6  Dennis 
Koers  8  Jan Ketelaar  9 en 10  Freek 
Wagenaar. Top 10 B-klasse:  1. Mar-
tijn Evers  2,3,4 en 5  Werner van de 
Steeg.

Volgende week gaan de jonge dui-
ven opnieuw Frankrijk in voor een 
totale lossing van de GOU. Meaux 
is het volgende station. Ook dan ho-
pen de liefhebbers van “Steeds Ver-
der” hun stempel te drukken in het 
kring- en regiospel.

Hapert
Vanwege een regenfront dat tussen 
14.00 uur en 15.00 uur ons gebied 
zou verlaten werd er besloten om 
pas om13.45 uur te lossen. Achteraf 
gezien toch nog wat te vroeg want 
toen de duiven arriveerden regende 
het pijpenstelen terwijl een uurtje 
later de lucht weer mooi blauw was 
en de zon scheen. Met een zuidwes-
tenwindje in de rug werd de terug-
reis vanuit Hapert één lange sprint 
van ongeveer 1 uur en een kwartier. 
Op de voorhand waren het traditie-
getrouw Henk Blankestijn en Martin 
Geven die hun duifjes razendsnel 
meldden. Door de regen zaten er 
soms toch nog wel wat gaatjes in 
de aankomsten. Sommige duiven 
waren flink verregend en namen 
eenmaal thuis, tot ergernis van het 
baasje, soms ruimschoots de tijd om 
toilet te maken alvorens het hok te 
betreden en daarmee de aankomst-
tijd vast te leggen. Doordat er op de 
natour veel met duivinnetjes wordt 
gespeeld is dit ook wel weer begrij-
pelijk. Naast de vroege duiven van 
Henk en Martin was het wederom 
Team Romein dat haar faam als 
natour-specialist met 5 duiven bij de 
eerste 8 volledig waarmaakte. 

Mooie prijspercentages waren er 
ook voor Bram Scherpenzeel en B-
klasser Albert Hendriksen. Met 6 
van de 8 duiven (75%) in de prijzen 
laat hij zien dat het aan de Rijks-
straatweg na enkele mindere jaren 

weer langzaamaan de goede kant op 
gaat! Overigens stonden er in de B-
klasse precies 2 keer zoveel duiven 
in concours als in de A-klasse, 320 
tegenover 160.
Top 10 Hapert: 1,5,10. Martin Ge-
ven, 2. Henk Blankestijn, 3,4,6,7,8. 
Team Romein, 9. Freek Wagenaar
Top 10 B-klasse: 1,3,4. Albert Hen-
driksen, 2. Werner v.d. Steeg, 5. John 
en Gerrit Nieuwenhuis, 6,7. Hen-
nie Beumer, 8,9. Hans Boveree, 10. 
Henk Boegborn. 

Boxtel
Dan hebt u nog een verslagje tegoed 
van de eerste natourvlucht vanuit 
Boxtel van vorige week. Team Ro-
mein geeft meteen haar visitekaartje 
af door een dubbele overwinning te 
pakken. Verder in de top 10 de ge-
kende namen: Bram Scherpenzeel, 
Henk Blankestijn, Martin Geven en 
Freek Wagenaar. Eén vreemde eend 
zit er tussen: Martijn Evers. Martijn 
Evers staat eigenlijk voor Rein Evers. 
Martijn, de zoon van Rein, besloot 
een aantal jaren geleden met de 
duivensport te beginnen. Vanaf het 
begin was vader Rein hierbij zeer 
nauw betrokken. Martijn werd wat 
ouder en kreeg andere interesses. 
Vader Rein nam het stokje over en 
met vallen en opstaan, alle begin is 
moeilijk, vooral in de duivensport, 
werd er steeds beter gepresteerd. 

Enkele clubleden gingen zo nu en 
dan eens bij Rein op de hokken kij-
ken om advies te kunnen geven en 
hier en daar werden wat jonge duif-
jes bekomen. Het gevolg is dat het 
steeds beter gaat en dat Rein alsmaar 
enthousiaster wordt. Hij stelt zich 
bescheiden op maar luistert onder-
tussen met gespitste oren naar wat 
de kampioenen met elkaar bespre-
ken. Plaats 4 op Boxtel is voorlopig 
zijn hoogtepunt maar gezien het 
sterke spel dit jaar met de jonge dui-
ven is het een kwestie van tijd totdat 
hij dit zal verbeteren. 

Top 10 Boxtel: 1,2,8. Team Romein, 
3,8,10. Bram Scherpenzeel, 4. Mar-
tijn Evers, 5. Henk Blankestijn, 6. 
Freek Wagenaar, 7. Martin Geven.
Top 10 B-klasse: 1. Martijn Evers, 2. 
Stefan Jansen, 3,4. Hennie Beumer, 
5. Hans Boveree, 6,10. Rob Wassink, 
7. Cor Wenink, 8,9. Albert Hendrik-
sen.

Recreatief damesvoetbal
Twello.- Vrijdag 29 augustus start een nieuw seizoen recreatief dames-
voetbal bij SV Voorwaarts. Afgelopen seizoen is Voorwaarts hiermee begon-
nen en ondertussen komen er al aardig wat dames een sportief potje voetbal-
len. Iedere vrijdagavond wordt er getraind van 19.30 tot 20.30 uur op het 
kunstgrasveld aan De Laene. Dit uur komen er allerlei baloefeningen voorbij 
en wordt er afgesloten met een onderlinge partij! Voorafgaand natuurlijk een 
goede warming-up. Lijkt het je leuk om ook te komen voetballen of ben je 
nieuwsgierig hoe het eraan toe gaat dan ben je van harte welkom om mee te 
komen spelen. Voetbalschoenen is geen “must”, aangezien we op kunstgras 
spelen. Gewone sportschoenen kan prima! Voor meer info kun je kijken op 
www.voorwaartstwello.nl of mail naar mirandawolters3@gmail.com

Spektakel in Tonden
ToNDeN.- Afgelopen weekend was 
er weer volop spektakel aan de Hoe-
vesteeg in Tonden. Vele deelnemers 
deden mee aan de 18de editie van de 
trekkerslep wedstrijden in het Brum-
mense buurtschap. Toen de laatste 
bui geledigd was trok vrijdag de lucht 
boven Tonden open en gingen de 
voorrondes van de standaard klassen 
van start. Ondanks de regen die eer-
der die dag nog gevallen was wisten 
velen de weg naar de Hoevesteeg te 
vinden en genoten in het avondzon-
netje van de eerste wedstrijden van 
dit jaar. De beste drie van iedere klas-
se kwalificeerden voor de hoofdwed-
strijden op zaterdag. Zaterdag was het 
traditiegetrouw weer volle bak. Ruim 
1.500 mensen bezochten Tonden en 
zagen spectaculaire wedstrijden in 
de standaard, sport en supersport 
klassen. Tussen de wedstrijden door 
werd het publiek getrakteerd op de-
monstraties van racende gazonmaai-
ers, die op de 130 meter lange klei-
baan snelheden ontwikkelden tot 80 
km per uur! Ook voor de kinderen 
was er veel vertier. In de middag heb-
ben 49 kinderen deelgenomen aan 
trapskelter trek wedstrijd in de tent, 

verdeeld over vier leeftijdscategorie-
en en verder konden ze zich uitleven 
op een immens groot springkussen 
in de vorm van een trekker. Ook dit 
jaar werden er weer demonstraties 
gegeven door de micropullers, die dit 
jaar een hele fanshop hadden meege-
bracht. Ondertussen ontwikkelde de 
strijd op de baan zich naar de finale. 
In een prachtige ambiance, met veel 
vlaggen, bloemen en muziek den-
derde men af op middernacht waar 
uiteindelijk de beslissing viel in de 
4500 kg supersport klasse, het abso-
lute klapstuk. De Blue Thunder uit 
Tonden reed, rijdend tussen een haag 
van vuurwerk, de avond naar het ein-
de.  Alle uitslagen van de wedstrijden 
zijn na te lezen op de website van de 
Oranjevereniging Tonden die alles tot 
in perfectie had georganiseerd (zie 
www.ovtonden.eu). Na afloop van de 
wedstrijden bleven veel mensen nog 
even napraten en dansen in de tent 
waar het nog lang gezellig was. De or-
ganisatie kijkt tevreden terug op een 
mooi en gezellig weekend en hoopt 
iedereen volgend jaar weer te kunnen 
verwelkomen op het Oranjefeest in 
mei en het Oogstfeest in augustus.

2.98

1.50

1.98

HOLLANDSE ELSTAR
NIEUWE OOGST

HOLLANDSE 
CONFERENCE PEREN
NIEUWE OOGST

RODE BESSEN

3 KILO

3 KILO

2 GROTE DOZEN

Sinds 1979 op de markt in Twello

ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

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

De Eekhoorn noten & zuidvruchten, brood, banket en natuurvoeding

WAARDEBON NOTENAFDELING 

WAARDEBON NATUURVOEDING WAARDEBON GROENTEN AFDELING

✃
✃

ALLES IS VAN BIOLOGISCHE TEELT

WAARDEBON GLUTENVRIJE AFDELING

2.99

4.99

4.99
VRUCHTENMIXEN

CASHEW NOTEN

SPORTMIX
WAARDEBON VOEDING SUPPLEMENTEN

✃

14.95

14.95

16.95

1000 IU,180 SOFTGELS 
VAN 19.95 VOOR

PLANTE SYSTEM
VAN 17.95 VOOR

60 CAPSULES 
VAN 19.95 VOOR

VITAMINE D3

ZONNEMELK SPF 30

MELATONINE 3 MG

✃

1.991.99
1 KILO 

VAN 3.58 NU

GEPELD BIO 
1000 GRAM NU

GEPELD BIO 
1000 GRAM NU

1 KILO VAN 21.00 
VOOR NU

VAN 3.99 
NU

NAAR KEUZE 
500/400 GRAM VAN 3.99 NU

500 GRAM 
VAN 6.58 NU

500 GRAM 
NU

ANANAS

ELSTAR APPELS

POMPOENPITTEN

ZONNEBLOEMPITTEN

AMANDEL MEEL

1.99

6.99

3.99

12.99

1.79

WAARDEBON HONING AFDELING 

✃

AL ONZE HONING IS ONVERHIT, ZUIVER EN GESLINGERD

✃6.99500 GRAM 
VAN 10,99 VOOR

TIJMHONING

✃

WAARDEBON ZUIDVRUCHTENAFDELING

✃

4.99SUPER GROOT 
1 KILO NU

PRUIMEN MET PIT

BLAUWE JUMBO ROZIJNEN

ZOETE GROTE ABRIKOZEN
4.99

4.99

1 KILO 
VAN 8.49 NU

GROTE ZOETE
1/2 KILO NU

✃

AANBIEDING VAN 
DE VEGETARISCHE SLAGER

BAMI HAP

2.002 X 200 GRAM 
NU

http://www.voorwaartstwello.nl
mailto:mirandawolters3@gmail.com
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Clubdag bij VenL
De VeCHT.- Zondag 24 augustus 
stond de jaarlijkse clubdag op het 
programma. Als start van het nieu-
we voetbal seizoen  2014-2015, een 
gezellig samenzijn van leden, spon-
soren en andere belangstellenden 
van VenL. Voorzitter Ben Kamphorst 
heette iedereen van harte welkom, 
in zijn toespraak werd aandacht be-
steed aan de nieuwe afrastering om 
het hoofdveld, compleet met een 
groot aantal reclame borden van 
nieuwe sponsoren. Ook de nieuwe 
dug- outs kregen de aandacht, en 
door deze veranderingen ziet het 
eerste veld er weer tip top uit. Een 
niet meer weg te denken onderdeel 
van deze middag is De Eeuwige 
Wilg. Elk jaar nomineert een of-
ficiële commissie weer een aantal 
mensen, om hun klossen in deze 
mast te hangen. Met een hoogwerker 
werden, met twee personen tegelijk, 
de klossen aan de “wilg” gehan-
gen. Deze keer waren dat de dames 
Rieki Roeterd en Dinie Hendriks. 
En bij de heren Frans Leerkes, Har-
rie Overvelde, Frans Overvelde en 
Willie Klumper. Verder kreeg de ver-
nieuwde website, www.svvenl.nl, 
de aandacht. Vanaf afgelopen zater-
dag draait deze nieuwe website, en 
is goed te bekijken op alle mobiele 

apparatuur. Ook meer aandacht voor 
de onze sponsoren is een duidelijke 
verbetering. Na het officiële gedeelte 
werd het glas geheven op het 65 ja-
rig jubileum van VenL en de wens 
uitgesproken om gewoon op deze 
manier door te gaan met z’n allen op 
ons prachtige sportcomplex. En met 
name op sportief gebied hopen we 
natuurlijk weer op net zo’n geslaagd 
seizoen als afgelopen jaar waarin de 
dames promoveerden naar de 3de 
klasse, de heren om promotie voet-

balden in de nacompetitie en bij de 
jeugd de D2 najaars kampioen werd. 
Na deze mooie woorden was het tijd 
voor ontspanning! 

Voor jong en oud had de organisa-
tie de laatste rage weten te regelen, 
het Bubble Voetbal. Dit zorgde voor 
hilarische taferelen en er werd heel 
wat afgebotst en gerold. Op het ter-
ras en langs de lijn was het nog lang 
gezellig en was deze middag een  po-
sitieve aftrap voor komend seizoen. 

Cupa gastheer voor 
Jong Georgïe

Succesvolle eerste 
Klarenbeekse Voetbaldagen

KlAReNBeeK.- De afgelopen week hebben er 41 kinderen deelgeno-
men aan de Voetbaldagen op Sportpark De Pauw. waar voorheen de 
KNVB altijd organisator was van de zogenaamde KNVB Nike Voetbal-
dagen, heeft Klarenbeek het dit jaar helemaal zelfstandig gedaan.  

Nadat de KNVB begin dit jaar be-
kend maakte dat ze de KNVB Nike 
Voetbaldagen niet meer gingen or-
ganiseren, heeft Klarenbeek in de 
personen van Martijn van de Hel en 
Roy Zweverink besloten de Voetbal-
dagen te organiseren. Er hebben 41 
kinderen deelgenomen, een aantal 
waarvan gehoopt wordt te kunnen 
groeien de komende jaren, maar 
wat niet voor minder spelvreugde 
zorgde. Naast veel voetbalervaring 
kregen de deelnemers ieder een 
compleet Nike-Tenue; waaronder 
een appelgroen shirt, short en kou-
sen (ze konden zelf de maat kiezen), 

een deelnamecertificaat met groeps-
foto, een Nike bal, drie dagen vol 
(voetbal)plezier, drie keer een lunch, 
leuke voetbaltrainingen onder lei-
ding van gediplomeerde trainers en 
organisatie. 
De kinderen hebben het fantastisch 
gevonden evenals de technische 
staf, die behalve eerder genoemden 
bestond uit: Edo Velderman (Klaren-
beek), Carlos van den Sigtenhorst 
(Teuge) en Martijn Rothuis (Eer-
beek). Bennie Hutten zorgde voor de 
hand en spandiensten. Met allerlei 
voetbaltrainingen, wedstrijden en 
spelletjes was het een gevarieerde 

week, met veel verschillende aspec-
ten van het voetbal. Volgend jaar zal 
het evenement eveneens worden 
georganiseerd. Verder willen de or-
ganisatoren en trainers alle vrijwil-
ligers bedanken voor hun medewer-
king aan de dagen en de deelnemers 
voor hun geweldige inzet.

Uitslagen
Bij een kamp horen natuurlijk ook 
winnaars, de groep was de gehele 
week in tweeën gesplitst (jong en 
oud) en kent dus verschillende 
prijswinnaars. Oud: 1. Dani Bron-
sink, 2. Kevin Kleverwal en 3. Mika 
Berends. Jong: 1. Viggo Kodden, 2. 
Luuk Linthorst en 3. Jur Mensink.
De beste moppentapper was wel, 
Tim van Dam en de beste opruimer, 
Rick Zwaal.

Eerste Klarenbeekse Voetbaldagen. 

Gratis jeugd clinics 
beachsoccer  

Resultaten 
Oortveldruiters
eMPe.- Orrtevldruiters waren in 
de ruime omgeving van Empe ac-
tief.  Op de wedstrijd in Hummelo 
bijvoorbeeld. Anne Roelofs won 
met Bruni in de klasse B dressuur 
cat. DE de 4e prijs met 190 punten. 
Kaylee Propitius werd twee keer 1e 
met Beauty in de klasse L1 cat. ABC 
met 209 en 194 punten. Bovendien 
verdiende deze combinatie de 3e 
prijs klasse B springen cat. ABC. 
Met Golden Melanie reed Kaylee 
twee winstpunten bij elkaar in de 
klasse M1 dressuur cat. DE (181 en 
182 punten) en een 8e prijs bij het 
B springen cat. DE. Willem Stui-
venberg werd 6e met Farsiana in de 
klasse Z1 dressuur paarden met 210 
punten. 

Michelle van de Pol verdiende de 8e 
prijs in de klasse B springen paarden 
met Brum Brumm. Op woensdag-
avond was er een dressuur wedstrijd 
in Vaassen. Ook hier was Kaylee suc-
cesvol. Twee 1e prijzen met Beauty 
klasse L1 cat. ABC met 191 en 188 
punten en in een andere groep werd 
ze ook eerste met Lotje van de Beek-
hoeve klasse L1 cat. ABC met 187 
punten. Joritha Bruntink startte voor 
het eerst in de klasse L1 met Toscane 
en werd 1e met 191 en 3e met 188 
punten. Anusca Simons met Ultima 

Ulana kreeg van de jury 185 punten 
en werd daarmee 2e.

In Beekbergen werd ook een dres-
suurwedstrijd afgewerkt. De leden 
van de Oortveldruiters deden het 
ondanks de regen prima. Daniek 
Boogman reed met Edgar van de 
Beekhoeve in de klasse B naar 182 
en 185 punten en een 5e prijs. In de 
korte tijd dat zij dit paard start heeft 
ze alweer voldoende punten verza-
meld om een klasse hoger te mogen 
starten. Lisa Sanders deed het voor-
treffelijk met 206 en 198 punten en 
twee 1e prijzen in de klasse L1 met 
Findsley. Anusca Simons verdiende 
weer een winstpunt met Ultima 
Ulana, 183 punten. Anuschka Sun-
dermeijer was ook heel blij, ze ver-
diende in de klasse L2 haar eerste 
winstpunt met Bizar Unique klasse 
L2 (188 punten).

Linda Voskamp ging naar Haaks-
bergen voor de Districtskampioen-
schappen mennen met Macarena. 
In de L dressuur werd ze 3e en ook 
in de M vaardigheid deed ze het uit-
stekend. Twee keer foutloos met een 
snelle tijd. Voor beide onderdelen 
heeft Linda een ticket verdiend voor 
de Nederlandse kampioenschappen 
op 13 september in Ermelo.

Twello.- Buurtsportcoach Guido Ben Boubaker heeft samen met de 
beachafdeling en beachsoccercommissie een viertal clinics georgani-
seerd op het beachveld van Sportpark De laene. 

Op maandag 15 en 22 september 
wordt de jeugd in de leeftijdscatego-
rie 12 t/m 14 jaar uitgenodigd voor 
spectaculaire clinics. Op woensdag 
17 en 24 september worden er twee 
beachsoccerclinics georganiseerd 
voor de jeugd van 15 t/m 17 jaar. 
Alle vier de clinics worden aange-
boden van 19.00 uur t/m 20.00 uur 
en zijn zowel bestemd voor jongens 
als meisjes. 

Mocht je één van de twee avonden 
verhinderd zijn is dit geen pro-
bleem, je bent uiteraard ook wel-
kom op één van de avonden. De cli-
nics zijn voor de deelnemers geheel 
gratis, op deze manier kan de jeugd 
uit de gemeente Voorst (en omstre-
ken) samen met vriendjes/vriendin-

Nippon start 
nieuw seizoen

Tien over Rood toernooi op de Scherpenhof 
TeRwolDe.- In oktober vindt in café De Saloon op recreatiepark de Scherpenhof weer het jaarlijkse tien over 
rood toernooi plaats. De voorrondes zijn op 6, 7, 8 en 9 oktober, aanvang 20.00 uur. Zaterdagmiddag 11 oktober 
wordt de finale gespeeld, aanvang 13.30 uur. Inschrijfgeld € 5,00. Aanmelden: H. Kluin, e-mail: h.a.kluin@
hotmail.nl of B. van Maanen, telefoon: 06 51507741. 

netjes kennis maken met deze opko-
mende en vernieuwde sport; 
beachsoccer. Ook wanneer je geen 
lid bent van Voorwaarts ben je uiter-
aard van harte welkom. 

Wanneer je meer informatie wilt 
over de clinics neem dan contact op 
met buurtsportcoach, Guido Ben 
Boubaker door te mailen naar buurt-
sportcoach@voorwaartstwello.nl. 

Wanneer je meer informatie wilt 
over de beachsporten in zijn alge-
meenheid of de mogelijkheden bin-
nen Voorwaarts neem dan een kijkje 
op www.voorwaartstwello.nl/beach 

Schrijf de data alvast in de agenda.    

BUSSloo.- Woensdag 3 september 
wordt de interland Jong Oranje-Jong 
Georgïe gespeeld in de Adelaars-
horst van Go-Ahead Eagles. Jong Ge-
orgïe bereidt zich voor op deze wed-
strijd middels een training op het 
hoofdveld van Cupa welke plaats 

vindt op dinsdag 2 september van 
18.30-20.00 uur en is vrij toeganke-
lijk. Cupa is hier voor benaderd door 
de KNVB omdat de velden van Cupa 
er bijzonder mooi bij liggen wat dus 
een compliment is voor de terrein-
commissie.

Twello.- Op woensdag 2 septem-
ber gaat bij karatevereniging Nippon 
het nieuwe seizoen van start. Jeugd 
en senioren worden om 18.30 uur of 
19.00 uur verwacht in de sportzaal 
aan de W. van Obdamstraat in Twel-
lo. De aanvangstijd op vrijdag, 19.00 
uur, blijft ongewijzigd. Nieuwe le-
den kunnen op elk gewenst tijdstip 

instromen, aspirant leden krijgen 
een maand proeftijd om zo een goe-
de indruk te krijgen van de club. 

De lessen staan onder leiding van 
karateleraar Harry Naberhuis en Jan 
Willem Kleiboer. Voor meer info: 
website budonippon.nl bellen kan 
ook (0571) 29 19 95.

http://www.svvenl.nl
mailto:buurtsportcoach@voorwaartstwello.nl
mailto:buurtsportcoach@voorwaartstwello.nl
http://www.voorwaartstwello.nl/beach


& RENNEN VOOR RONDE PRIJZEN

Terwolde 
Molenweg 1

Voorst 
Schoolstraat 1

KIJK VOOR ALLE 
FOLDERAANBIEDINGEN 

OP COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 augustus t/m zondag 31 augustus 2014. week 35

Amstel bier 
pils of blond  
2 blikken à 500 ml 
naar keuze
van 1.34/ 1.64

< 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

1.54
1.64

2 BLIKKEN

1.34

1.54
1.64164

2 BLIKKEN

1.3434 1.00

Mona 
gezinspudding 
of duopudding  
pak 2 bekertjes à 180/ 300 gram 
of beker 450 gram
van 1.21/ 1.72

1.72 1.551.21

of beker 450 gram
van 1.21/ 1.72

72 1.5521

72

21 1.00

Elstar appelen
kilo
van 1.99

1.79
1.99 1.791.00

Elstar appelen
kilo
van 1.99

nieuwe oogst

Coop verse 
hamburgers 
of slavinken
200 gram
van 1.60/ 2.00

2.00
2.00
1.60

1.60/ 2.00

2.001.00

Pampers active fit, 
baby-dry, easy up 
of new baby  
2 pakken à 23-50 stuks 
naar keuze
van 21.38

19.98
21.38

2 PAKKEN

19.98
3838

 PAKKEN

12.00

Heineken bier  
krat 24 flesjes à 300 ml
van 13.99van 

13.00
13.99

13.99

13.001399131313991310.00

max. 4 kratten per klant

Coop
broccoli
750 gram
van 1.49
actieprijs per kilo 1.33

Coop
broccoli
750 gram
van 1.49
actieprijs per kilo 1.33

1.34
1.49 1.341.00

Coop 
runderriblappen  
125 gram
van 1.49/ 1.56
actieprijs per kilo 8.00

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 augustus t/m zondag 31 augustus 2014. week 35

1.43
1.56
1.49

van 1.49/ 1.56
actieprijs per kilo 8.00

1.43
.5656
.4949 1.00

< 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


