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basic gordijnstoffen

20% korting

de  Grutter

Sl
ap

en

Wonen

Uw woon- 

en slaapadviseur

Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571-290641

www.de-grutter.nl

thuiszorg & hulp
 

www.trimenzo.nl

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

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

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

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

Koopavondactie
Waardebon voor 
gratis koffie 
met appelgebak 
TWELLO.- ‘Winkel en Geniet’ in het 
centrum van Twello, dat is de slogan 
van de alhier gevestigde onderne-
mers. Om dit nog eens extra te on-
derstrepen is er voor het winkelende 
publiek weer een leuke actie op de 
vrijdagavonden van 3, 10, 17 en 24 
oktober. Als u op deze koopavonden 
(vanaf 18.00 uur) bij een deelne-
mende TC winkelier (zie advertentie 
in deze editie) een bedrag van mini-
maal € 20.00 besteedt dan ontvangt u 
een waardebon voor een gratis kopje 
koffie met appelgebak. De waarde-
bon kan ingewisseld worden bij de 
volgende horecagelegenheden: De 
Waardige Waard, De Soete Suiker-
bol, Bakker Bart, Café Titus, Vlaai-
specialiteiten Limburgia, Brasserie 
Korderijnk, Gewoon Twelle, Restau-
rant Dorpshart. De waardebonnen 
zijn geldig tot uiterlijk 30 november.

Flessenactie 
Ons Genoegen
TERWOLDE.- Jeugdleden van mu-
ziekvereniging “Ons Genoegen”  ha-
len weer lege flessen op. Dat gebeurt 
op 25 oktober. Op deze dag komen 
de jeugdleden van “Ons Genoegen” 
weer huis aan huis in Terwolde legen 
flessen ophalen. Het is ondertussen 
een zeer belangrijke actie voor de 
jeugdopleiding geworden. Mede door 
deze actie kan Ons Genoegen ver-
schillende (jeugd)concerten geven en 
projecten houden in samenwerking 
met de basisscholen uit de omgeving. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de 
kerstmusical welke in december sa-
men met leerlingen van basisschool 
De Bongerd wordt gegeven en de 
workshop ‘Maak kennis met Muziek’ 
speciaal opgezet voor kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 8 jaar. Wilt u “Ons 
Genoegen” steunen, spaar dan alvast 
uw lege flessen en doneer ze op zater-
dag 25 oktober aan de jeugdleden van 
de vereniging. Voor een extra donatie 
kunt u in week 43 uw emballagebon-
netje inleveren in de trommel bij 
COOP De Lelie in Terwolde. Ook is er 
de mogelijkheid om op zaterdagoch-
tend 25 oktober bij Dorpshuis d’Olde 
Schole uw flessen in te leveren. Bent 
u niet thuis en wilt u toch de vereni-
ging steunen, dan kunt u wellicht 
de lege flessen in een krat/tas aan de 
weg of deur zetten. 

Opening ’t Beestenboeltje 
TEUGE.- Op zaterdag 4 oktober wordt 
in Teuge het vernieuwde dierenver-
blijf ’t Beestenboeltje geopend. Tege-
lijk met de opening wordt bekendge-
maakt welke leerling van basisschool 
de Zaaier de ‘brievenbus-ontwerp-
wedstrijd’ heeft gewonnen. Het die-
renverblijf heeft sinds kort namelijk 
een eigen huisnummer: Bleriotstraat 
21. En zodoende krijgen de dieren ook 
een brievenbus op hun nieuwe huis. 
Het gebouw was nodig toe aan ver-
vanging. Na twee jaar van plannen 
maken, subsidies aanvragen, sponso-

ren zoeken en acties opzetten, is in 
augustus de bouw gestart. Op 4 ok-
tober wordt het vernieuwde dieren-
verblijf met educatieve ruimte fees-
telijk geopend. Het dierenverblijf is 
tot stand gekomen in samenwerking 

met CBS de Zaaier, kinderdagverblijf 
’t Indiaantje en SIZA, allen uit Teuge. 
Dankzij de financiële steun van o.a. 
Groen Dichterbij, het VSB Fonds, 
Skanfonds, Rabobank Gemeente 
Voorst, Kern met Pit en de steun van 
vele vrijwilligers kunnen de dieren 
weer járen vooruit. Het programma 
begint om 13.00 uur. Naast de offi-
ciële opening zijn er diverse kinder-
activiteiten, zoals schminken en po-
nyrijden. En uiteraard is het nieuwe 
dierenverblijf te bezichtigen! Kijk op 
www.teuge.eu voor meer informatie 
en foto’s.        Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Rozen
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

4,9920 stuks

Mode en wonen 
najaar special

Zon op 
gemeentehuis

***

Eerste steen gelegd voor 
Multifunctionele Accommodatie

TERWOLDE.- In Terwolde hebben 
wethouder Hans van de Sleen, ge-
holpen door de leerlingen van de 
Bongerd, vertegenwoordigd door 
Erik Rindert, Femke Overmeen en 
Kyon Kleiboer, de eerste steen ge-
legd voor de Multifunctionele Ac-
commodatie in het dorp. Volgens 
zowel Wybe van der Meer, directeur 
van de basisschool als Hans Kogel, 
vertegenwoordiger van de bouwers 
was het moment van het aanbren-
gen van de steen enigszins wille-
keurig gekozen, want de werkelijke 
eerste steen was al heel lang gele-
den gemetseld, er was al een soort 
tijdcapsule met tekeningen van de 
leerlingen in een van de vloerdelen 
aangebracht, zelfs het moment van 
het traditionele ‘pannenbier’ was 

al gepasseerd, maar vooruit, op dit 
moment moest dus de gedenkplaat 
worden aangebracht om de reeks 
memorabele momenten tijdens de 
bouw compleet te houden.
Het MFA in Terwolde zal in de 
toekomst ongetwijfeld de namen 
van de voorgaande accommodaties 
blijven behouden gaf Wybe van de 
Meer aan. Dat is niet alleen histo-
risch verantwoord, want een deel 
van het complex is inderdaad de 
Olde Schole uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw en het totale 
complex staat ook inderdaad op het 
terrein waar vroeger de bloeiende en 
boeiende boomgaard van de familie 
Westhof was gesitueerd. De verschil-
lende ruimtes zullen straks naar 
behoefte worden gebruikt voor on-

derwijs, verenigingsactiviteiten en/
of sport en spel (het gymlokaal an-
nex nét iets te kleine sporthal hoort 
immers straks ook onlosmakelijk bij 
het complex). 
Tijdens de eerste voortgangsplan-
ning was het leggen van de eerste 
steen ook al eind september 2014 
op de agenda gezet. Onlangs in de 
aanloopfase zo links en rechts wat 
opgelopen kleine vertragingen, is er 
vervolgens zo hard gewerkt dat de 
bouw nu weer helemaal op schema 
ligt. Ook voor de afronding, rond de 
kerstdagen van dit jaar worden geen 
problemen verwacht. Wybe van de 
Meer gaf in dat traject wel zijn zor-
gen aan bij de direct betrokkenen. 
Dan zal namelijk de schoolinventa-
ris moeten verhuizen. Dat betekent 

dan niet alleen een paar kasten met 
boeken verplaatsen, maar de hele 
infrastructuur voor computers, di-
gitale schoolborden enzovoort zal 
daar dan klaar voor moeten zijn. Zijn 
tweede zorg betreft de buitenruimte 
voor de kinderen. Hij gaf aan het van 
cruciaal belang te achten dat de kin-
deren voldoende buitenlucht krij-
gen. Het school/speelplein zal dan 
ook zo snel mogelijk in gebruik kun-
nen worden genomen. Hij verbond 
daar voor zichzelf, maar ook voor de 
uitvoerenden de deadline van half 
maart aan, waarna hij beloofde dat 
half juni 2015 de nieuwe (school)ac-
commodatie feestelijk geopend zal 
gaan worden op een manier die vol-
gens hem voorlopig tot staatsgeheim 
is verklaard.

Eerste steenlegging.

http://www.teuge.eu


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

VD
 I 
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1

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

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

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

                        VRIJHEID
   in keuze
ongeacht uw
     verzekeraar...

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

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, 7391 GK Twello

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

persoon-

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

� Apk, 

� Onderhoud, 

� Reparatie, 

� Diagnose, 

� Styling 

DE VOORDELIGSTE GARAGE IN DEZE REGIO
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Met een uurtarief van        bent 
u bij ons altijd het goedkoopst uit!

Kijk op de website
 
of bel voor een vrijblijvende offerte.
(I.v.m. wisselende openingstijden altijd even bellen voor een bezoek)

Uw adres 

voor   
    € 35

www.tijssen-automotive.nl

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges

Hans Hartgers
    06-23920153

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

Glasparelstralen 

Gritstralen

Schooperen

Spuitwerk van bedrijfsvoertuigen 

Spuitwerk van industriële objecten

• • • •

Onverwachte combinatie 
van ambacht en hobby

Burg. v./d. Borchstraat 47, 7451 CG  HOLTEN

Handwerkwinkel Holten 
www.handwerkwinkelholten.nl

Meubelstoffeerderij Van Bussel
www.gvanbussel.nl

Margo Tiemens
Emotioneelbloemwerkspecialist bij U aan huis.

7 dagen in de week bereikbaar.    
www.margotiemens.nl | margotiemens@gmail.com

tel. 06 - 19 286 279 

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

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

 
 

8 oktober: workshop “MINDFUL ETEN” 
 

Eet met aandacht. 
Geniet meer, eet minder. 
Luister naar je lichaam. 

 
Meer info en aanmelden: 
www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.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 2924Christel Mulder

 

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

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

KRINGLOOP
DE CIRKEL

Geef uw spullen een 2e kans

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

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

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

3000 m2 winkelruimte
www.facebook.com/kringloopdecirkel

dagelijks
nieuwe
inbreng

www.kringloopdecirkel-deventer.nl

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

Familie fun dag
Zondag 12 oktober 2014 - 13.00 t/m 17.00 uur

rwolde tel 0571 291731 www scherpenhof nl

Play City
• Laat je schminken
•  Maak een rit in 

onze trein
•  Clown Assi, grabbelen, 

goochelen, enz... 

Zwembad & 
DMC aquaworld

•  Bekijk ons aanbod aan 
zwemlessen

•  Open huis van onze 
wellness

•  Vrij zwemmen

Loungebar de 
Scherpenhof

•  Mini braderie voor 
ieder wat wils!

•  Herfstmarkt met diverse 
kramen eventueel nog kramen te huur

Bowling 
de Scherpenhof

•  Kom gezellig met jouw 
familie langs in onze 
vernieuwde bowling

•  Koffi e + appelgebak 
voor maar €2,50

Fun dag aanbieding
Vrij zwemmen, spelen in Play City en 1 uur bowlen

voor maar €5,00 per kind

Wij verloten deze dag een 
Play City kinderfeestje & 

zwemlessen voor een 
Zwemdiploma

- 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.nlZaterdag 4 oktober 

Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Limbeek.

Zondag 5 oktober   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur leesdienst en 14.30 uur ds. K. 
Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur gez. 
dienst in Wilp.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 10.00 
uur ds. H. van Marle, 15.00 uur ds. 
J. Joppe.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
ds. M. Valk.  
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
pastoor Oude Vrielink.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur, gez. 

dienst in Wilp.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. B. 
Lampen.
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. M. 
Bassa (gez. dienst).
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. E. Mijnheer, 17.00 uur 
ds. P. Verspuij.

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
5 oktober Prot.gem. Wilp.
12 oktober Prot.gem. Dorpskerk 
Twello.
19 oktober H. Hartkapel ’t Wezeveld
26 oktober Prot.gem. Voorst.

NaastenhulpVoorst
Telefoon 06-42196594.
naastenhulpvoorst@gmail.com

Dit is een groep jongeren in prachtige kledij. Zij hebben een palmtakje in de hand. heeft het iets 
van doen met ‘Palmzondag’.   

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

 
Reactie week 39.
De dames zijn Jantje Ensink en Dina Ensink uit Terwolde. En 
wie er in de kinderwagen ligt en waar de foto gemaakt is niet 
bekend. De foto is genomen in de jaren dertig. De reactie kwam 
van G. Roskam uit Twello.

Reactie week 38.
Het is foto van de Steenenkamer uit de jaren dertig.Ouderlijk 
huis familie Nalis op plaats van Rijksstraatweg. Links jongste 
zoon Gerrit Nalis, midden Nalis sr. Rechts tante Koos uit Lent, 
zij diende als huishoudster van familie Nalis. De reactie kwam 
P. Groters uit Twello. 

Huisartsen-
praktijk Spijker 
gesloten 
TWELLO.- Op dinsdag 7 okto-
ber is de huisartsenpraktijk van 
dr. Spijker gesloten in verband 
met vervanging van alle compu-
ters. Dat betekent dat op die dag 
geen patiëntenzorg kan plaatsvin-
den. Ook telefonisch is de praktijk 
niet bereikbaar, behalve om de 
receptenlijn in te spreken. Voor 
spoedgevallen en dringende 
vragen wordt de praktijk waar-
genomen door dr. A.L. Scholte, 
huisarts Medisch Centrum in 
Twello, (0571) 27 15 55. Houdt 
u er wel rekening mee dat recept 
aanvragen pas woensdag worden  
verwerkt en dus op vrijdag 10 
oktober kunnen worden gehaald. 
Voor reguliere vragen of het ma-
ken van afspraken verzoeken wij 
om op woensdag contact op te 
nemen.

Spreekuur wijkagent 
in Wilp en Voorst
VOORST/WILP.- Op dinsdag 7 oktober houdt de wijkagent, de heer F. van 
Dijk, weer spreek(half-)uur, zowel in Wilp als in Voorst. Het spreekuur in 
Wilp is van 19.00 uur tot 19.30 uur in Dorpshuis De Pompe en het spreekuur 
in Voorst is van 20.00 uur tot 20.30 uur in de Gert-Jan van den Berg zaal 
van het Dorpshuis te Voorst. Er zijn inmiddels zowel in Voorst als in Wilp 
‘WhatsApp-groepen’ actief. Mocht u interesse hebben in deelname aan een 
WhatsApp-groep of heeft u een andere reden om in gesprek te gaan met de 
wijkagent, dan kunt u de wijkagent op dinsdagavond zonder afspraak be-
zoeken in Wilp of in Voorst. Desgewenst kunt u ook telefonisch contact op-
nemen met de wijkagent via telefoonnummer 0900-8844 of per e-mail naar 
frans.van.dijk@politie.nl. 

Opbrengst 
Prinses Beatrix 
Spierfonds
WILP-AchTERhOEK.- De op-
brengst van de collecte van het 
Prinses Beatrixfonds Spierfonds in 
Wilp-Achterhoek heeft EUR 950,06 
opgebracht. De organisatoren willen 
een ieder die hieraan heeft meege-
werkt hartelijk dank zeggen.

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


Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Enkweg 1e

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

-
-
-
-
-
-
-

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

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

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

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

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

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

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

Kijk ook op

adv. Voorster Nieuws (112x75)_Opmaak 1  04-07-14  09:20  Pagina 1Kijk 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.

H.W. Iordensweg 3

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

welkom@taverne-twello.nl

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

VRIJDAG 3 OKTOBER

Seizoens lekkernijen & proeverijen uit eigen keuken

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

TAPAS
VRIJDAG 3 OKTOBER VOLGEBOEKT
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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!

104 voertuigen op Truckersdag Zozijn
WILP.- Lange rijen trucks, busjes, brandweerauto’s en meer voertuigen, 
dat was het beeld afgelopen zaterdag op het oude Lathmer-terrein. Uit-
gelaten en enthousiaste bewoners van Zozijn lopen naar de wagens en 
alles gaat volgens een vast schema. Iedereen heeft een plek op een van 
te voren bepaalde auto, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 

En dan is het zover en wordt te teken 
gegeven voor vertrek. Voor de chauf-
feurs en de Zozijn-cliënten is de dag 
een hele happening. Standaard gaat 
er één bewoner mee in de vrachtwa-
gen, maar in een busje of brandweer-
auto is er ruimte voor meerdere. Als 
dat noodzakelijk is, dan gaat een 
begeleider van Zozijn mee. Het en-
thousiasme spat ervan af en volgens 
de chauffeurs kijken de cliënten er al 
weken naar uit. “Sommigen hebben 
aan het eind van de rit ook moeite 
om uit te stappen, het liefst willen 
ze nog een tochtje maken”, lacht 
Bertus, chauffeur van Schotpoort. 
De chauffeurs trekken er een hele 
dag voor uit, dat is er nodig voor alle 
voorbereidingen, de schoonmaak, 
de rit en alles wat er omheen speelt. 
“Het is best vermoeiend”, zegt een 
bestuurder, “maar wij doen dit met 
plezier”. Gedurende de gehele route 
door de gemeente Voorst staan en 
zitten zwaaiende mensen aan de 
rand van de straat om de avonturiers 
en hun vervoerders te begroeten. Op het oude Lathmer-terrein wordt opgestapt. 

Fons en Jos Roerdink vooraan tussen al het personeel, Jos met 
vlinder en links van hem Fons met stropdas. Boven hen het 

nieuwe logo van Krepel. 

Lunchconcert in brasserie
TWELLO.- Op dinsdag 14 oktober kan men weer genieten van een lunchconcert 
bij brasserie restaurant Korderijnk. Ditmaal wordt de warme lunch ‘’overgoten’’ 
met de klanken van het welbekende Shantykoor ’De Trossen Los’. Voor de prijs 
van € 20,00 per persoon wordt er een 3-gangen warme lunch geserveerd en 1 
consumptie. De lunchconcerten, welke 2x per jaar plaats vinden, kennen een 
hoog ‘gezelligheidsgehalte’ met een bijzondere sfeer en trekken steeds meer be-
langstelling zodat tijdig plaats bespreken teleurstelling kan voorkomen. Aanvang 
12.30 uur en de zaal is vanaf 11.30 uur geopend. Toegangskaarten uitsluitend 
verkrijgbaar bij brasserie restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31, Twello.

Twee-eiige tweeling Fons en Jos Roerdink samen 
goed voor 100 jaar vakwerk!

Dubbel goud bij Krepel 
KLARENBEEK.- De twee-eiige 
tweeling Fons en jos Roerdink 
zijn samen goed voor het leveren 
van één eeuw vakwerk bij het 
familiebedrijf houtindustrie E. 
Krepel. Speciaal voor deze exclu-
sieve gelegenheid werd het kwart 
millennium bestaande familiebe-
drijf afgelopen vrijdag stilgelegd, 
zodat alle veertig medewerkers 
dit unieke jubileumfeest van de 
broers konden meevieren. 

Het werd ook een bijzondere dag 
voor de beide jubilarissen. Als eerste 
hadden de kleinkinderen van Fons 
RTV Gelderland gewaarschuwd en 
Marco Geijtenbeek had de eer dit op 
de radio aan te kondigen en het paar 
later op de dag te interviewen voor 
de radio. Fons en Jos werden met 
een prachtige witte lange zes-deurs 
limousine thuis opgehaald en bij 
de entree van het bedrijf opgewacht 
door het personeel en de leiding. 
De Klarenbeekse muziekvereniging 
bezorgde het onafscheidelijke duo 
extra emotionele momenten. En 
toen naar de feestzaal de Zagerij. 
De ingang was versierd en binnen 
plaatsen voor hen gereserveerd. Na 
het handenschudden was er nog een 
verrassing. Bij de koffie/thee ston-
den twee taarten klaar. Een voorzien 
van hun foto en de andere met het 
nog geldende logo van het bedrijf. 
Na het bewonderen en zelf genieten 
van de taarten was er tussendoor nog 
het radio interview. Op adem komen 
was er haast niet bij. Het werd oren 
spitsen toen zij in het zonnetje wer-
den gezet door Bernhard Krepel. On-
verwacht werd gemeld dat iedereen 
zich naar de entree van het bedrijf 
diende te vervoegen en daar kregen 
de broers de eer het nieuwe logo van 
het bedrijf te onthullen. Een hele eer 
voor Fons en Jos. Ja. Zij hebben daar 
ook aan meegewerkt, evenals hun 
beide ouders en opa Fürman van 
moeders kant. Het ouderlijk gezin 
Gait en Gerda hebben zeven jongens 
en twee meisjes gekregen. Op één 
broer na (Willie die liever de hakbijl 
van de slager in de hand had) werk-
ten alle broers en zusters bij de firma 
Krepel. Drie generaties bij het fami-
liebedrijf Krepel. 

Fons en Jos werden op 25 september 
1950 geboren aan de Hoofdweg 32. 
Hun vader overleed op jonge leeftijd 
toen Jos en Fons vier jaar oud waren. 
Beide gingen, als late leerlingen, 
naar de katholieke lagere school. Na 
school, zij waren beiden dertien jaar, 

moesten zij met moeder mee om bij 
het bedrijf alvast mee te helpen. Zo 
moesten ze puin kloppen voor ver-
harding van de wegen en natuurlijk 
krullen ruimen. Direct na hun veer-
tiende verjaardag, er moest geld op 
de plank komen, mochten beiden 
in dienst komen van het bedrijf (28 
september 1964). 
Zij kregen de eer om meteen mee te 
helpen met het maken van de bin-
nen-kistjes voor de luxe sigarenkis-
ten. De altijd vrolijke vrijgezelle Jos 
bleef bij de sigarenkisten afdeling 
tot 2003 toen, door reorganisatie, de 
afdeling naar Polen verhuisde. Jos 
had het geluk te mogen blijven en 
verhuisde naar de deurenafdeling. 
Daar heeft hij zijn draai gevonden en 
werkt er ook met veel plezier. Toch 
vind hij het jammer dat de sigaren-
kisten afdeling niet meer in Klaren-
beek is. 
De ondertussen gehuwde Fons (met 
Gerrie) begon ook bij de kisten afde-
ling en was hoofdzakelijk terug te 
vinden achter de onverwoestbare 
oude schilmachine uit 1930, die 
nu een ereplaats heeft in de nieuwe 
meubelmakerij. Naast het schillen 
en zagen van bijvoorbeeld het zach-
te houtsoort Ceder uit Brazilië en 
uit Gabon (Afrika) Gabo en Ocumé 
hielp hij ook graag mee met het los-
sen van het aangekomen hout. Hij 
weet zich nog goed te herinneren 
hoe het hout tot eind jaren zestig 
vanaf Duinkerke en Rotterdam per 
rail werd aangevoerd. Achter de 

voormalige kleuterschool langs tot 
nabij het draaiplateau van de spoor-
rails op het bedrijf en later natuur-
lijk per vrachtwagen. Ook Fons ging 
in 2003 over naar de deurenafdeling, 
waar zo’n 400 deuren per dag wor-
den gemaakt. 
Leuk om te weten is dat de broers sa-
men voetbalden, eerst bij Pacelli en 
na de fusie bij Sportclub Klarenbeek, 
ook hebben ze voor het bedrijfsteam 
zelfs internationaal gevoetbald. Sa-
men sterk is zo ook hun motto! 
Vrijdagmiddag werden beiden, naast 
de lovende woorden van Bernhard, 
verrast met speechen van de Voor-
ster locoburgemeester Hans van der 
Sleen, Erik Hendriks van de perso-
neelsvereniging en wederom Bern-
hard Krepel. Beiden kregen attenties 
van de sprekers. Van de loco een ge-
vulde kist, van Erik een enveloppe 
en van Bernhard een pracht bedrukt 
kistjes waarin een krant opgeborgen 
zat, heel toepasselijk, een uitgave 
van Trouw om daarmee aan te ge-
ven de trouw die zij aan elkaar heb-
ben. En of dat nog niet genoeg was 
zongen de kleinkinderen Kirsten, 
Rosa, Amy en Mila ‘lang zullen ze 
leven’ wat natuurlijk ook werd mee-
gezongen door de feestgangers. De 
feestdag is afgesloten met een druk 
bezochte receptie voor beide heren.
Als u dacht dat zij na vijftig jaar zou-
den stopten met werken, heeft u het 
mis, want beide ‘senioren’ moeten 
formeel door tot eind 2015 eer zij 
mogen genieten van hun AOW. 

Rectificatie artikel 
“100-jarige Aze opent de deuren”
TERWOLDE.- In de vorige uitgave van het Voorster Nieuws is de datum van de 
open dag van ‘De Aze’ helaas foutief vermeld. Om belangstellenden toch nog in 
de gelegenheid te stellen om bed & breakfast en deel van de fraai verbouwde boer-
derij van de familie Uenk te komen bekijken, openen Karin & Jürgen Wolff van 
Wülfing een extra keer de deuren van hun boerderij. Op zaterdag 4 oktober bent u 
van 14:00 tot 16:00 uur van harte welkom en wordt u ontvangen met koffie/thee 
en iets lekkers. U vindt De Aze aan de Quabbenburgerweg 11 in Terwolde.

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl
Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello

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

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

GEBRUIK MAKEN VAN DE NIEUWE 
SCHENKINGSVRIJSTELLING, HOE GAAT DAT?
Het is nog tot en met 31 december 2014 mogelijk belastingvrij een bedrag van maximaal 
100.000 euro aan een ander te schenken. Dit geld moet gebruikt worden voor een eigen woning. 
Bijvoorbeeld om een woning te kopen of te verbouwen. De schenking kan ook gebruikt worden 
om de hypotheek af te lossen of een restschuld weg te werken. Er kan ook minder dan € 100.000 
geschonken worden. Aan welke zaken moeten schenker en begunstigde denken als zij gebruik 
willen maken van deze mogelijkheid belastingvrij te schenken? 

Belastingdienst
Er hoeft geen familierelatie te zijn tussen de schenker en de begunstigde en de begunstigde moet 
kunnen aantonen dat het bedrag in zijn eigen woning is gestoken. Aan de begunstigde wordt niet de 
eis gesteld dat hij binnen een bepaalde leeftijdscategorie valt. Als de begunstigde het bedrag heeft 
ontvangen moet er bij de Belastingdienst via een aangifte aanspraak worden gemaakt op de 
vrijstelling. Het bedrag kan door de schenker op de bankrekening van de begunstigde worden 
overgemaakt. De vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Vóór die tijd moet de schenking zijn gedaan. 
Als de begunstigde het geld gebruikt om af te lossen op zijn hypotheek, moet er rekening mee worden 
gehouden dat er misschien een boeterente betaald moet worden.

Eenmaal gegeven, blijft gegeven
Een schenker zal bij zo’n grote schenking zeker niet over ‘één nacht ijs’ gaan. Een eenmaal gegeven 
schenking kan namelijk niet meer ongedaan gemaakt worden. Als de schenker later die 100.000 euro 
nodig zou hebben als oudedagsvoorziening dan kan hij natuurlijk het geld terugvragen aan de 
begunstigde. Maar het gezegde luidt niet voor niets: ‘Eens gegeven, blijft gegeven’. De schenking die 
dan jaren geleden voor de schenker en de begunstigde een mooie oplossing leek om toe te treden tot 
de woningmarkt, zorgt dan voor onomkeerbare fi nanciële problemen voor de schenker.

Schenking onder voorwaarden
De schenker kan de schenking onder voorwaarden doen. Als er bijvoorbeeld een familierelatie is 
tussen beiden, dat de schenking terugkeert naar de familie bij overlijden van de begunstigde. Hiermee 
kan dan worden voorkomen dat het geld door vererving uit de familie gaat. Ook zien we vaak dat de 
schenker een uitsluitingsclausule aan de schenking wil verbinden: het geldbedrag is voor de 
begunstigde zelf en blijft van de begunstigde ook als hij/zij gaat scheiden (en wordt niet gedeeld met 
een ex-partner). 

Ouders-kinderen
Als ouders eerder aan hun kinderen een schenking voor de eigen woning hebben gedaan, dan zijn er 
mogelijkheden om nu nog een extra schenking te doen. Dit geldt ook als het kind ouder is dan 40 jaar. 
Er zijn ook mogelijkheden om te schenken zonder dat ouders de portemonnee hoeven trekken, 
bijvoorbeeld als zij eerder het kind geld leenden voor het huis. 

Voor meer informatie en schenkingsadvies kunt u contact opnemen met: 



Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

TE H
UUR

ZIT/SLAAPKAMERS

koopt u bij de vakhandel
Ook voor gebruikte machines

Reparatie van alle merken

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

Mobiel 06 28 44 98 25
06 38 62 01 29

Naaimachines

Fa. Berends

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Bij €10,- aan 
kinderboeken,

kinderboekenweek 
geschenk

Kinderboekenweek 2014
1 oktober t/m 12 oktober

€5.95

Paul Biegel

De kleine kapitein

OP=OP GRATIS

Harm de Jonge

Zestig Spiegels

OP=OP

Volg ons ook op www.facebook.com/EvennaarOonk

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

Feest!
GebondenGebonden

Exc
lusieve uitgave

Kerstpakketten

Relatie 
geschenken

Ouderwets lekker!

Stationsstraat 10 Twello - 0571 270365  
info@mocha-mentha.nl  
www.mocha-mentha.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@scheidings-
wijze.nl, www.scheidingswijze.nlVoetverzorgingspraktijk, 

“De Deele” Klarenbeek, tel 
(055) 301 25 07. Ook aan 
huis. Spec. diabetes en 

reuma.

Eurovakman boedelruiming 
en bezemschoon opleveren tel 

06-22608762.

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

app. Tel 0571-261770

Massagepraktijk Gerda 
Oosthuizen Spatadertherapie, 

Sportmassage,  Dorn 
methode, nu ook Sportcom-

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

Afslanken, Aankomen, Meer 
Energie! HERBALIFE WERKT! 

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

540910.

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 hondendagop-
vang

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

Kom ook Mozaïken: kijk voor 
de mogelijkheden op www.

sunnyartatelier.nl of bel 
06-34035704

Standhouders gevraagd voor 
herfstfair op zondag 12 

oktober op de Scherpenhof 
Terwolde. Info: 0571-291731 

alles welkom

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

 
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.

Vanaf 18 oktober beuken 
bosplantsoen liguster taxus 
bomen enz. www.kwekerij-
hetveld.nl Velw 50 Klaren-

beek t 055-3011451 
06-51554827 06-12734971

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

werkplaats, kozijnreparaties 
e.d. Ook Tuinhuizen en 

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

nl

Begin november opent 
nieuwe yogastudio in 

Wenum Wiesel haar deuren. 
Schrijf je alvast in voor een 

gratis proefles! Ga voor info 
naar de website www.

praktijkgentiana.nl of bel 
Diane 0571-291388 

Buiten ‘On’ Gewone Fair 
Zaterdag 11 oktober van 

10.30 - 17.00 uur. Rijksstraat-
weg 182 in Voorst Brocante-
rie de Roskam & Tante Thee

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 2  t/m 8 oktober 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 2 t/m woensdag 8 oktober 2014

hart van úw buurt!

Senseo koffi epads
diverse soorten
zak 36 stuks

Campina yoghurt of
vanillevla
pak 500 ml

Prei
per kilo

0.99

Appelsientje goudappel
pak 1 liter

2 VOOR

naar keuze

Freixenet Ash
Tree wijnen
diverse soorten
fl es 75 cl

Trostomaten
per 500 gram

Page kussenzacht
pak 6 rollen

Appelkwark-
broodHonig soep

groenten, kip of tomaten
pak 60-93 gram

Appelbol 

Koop een Vers appelproduct 
en win Appelprijzen

Doyenne du Comice
peren
per kilo

0.99

1.00

De Heer
chocoladerepen
diverse soorten, 75 gram

0.85

3.79

4,50¤

1,75¤

p
rten
s

3.19 0.59

1.29
vol & 

krachtig

rond & 
soepel

intens & 
fruitig

NIEUW!

g

0.69 2.49
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

V.A.

€ 8.890,-

Mitsubishi-Wesselink.nl

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

BE MORE

V.A.

€ 8.890,-

BE MORE

Excelsior feliciteert Erevoorzitter Poelakker
TWELLO.- Vrijdagavond 26 september werd jan Poelakker, oud voor-
zitter van muziekvereniging Excelsior, verrast door een serenade. Tij-
dens een gezellig avondje bowlen en eten met de familie ter gelegenheid 
van zijn 80e verjaardag werd hij na het wisselen van schoeisel verrast 
door een optreden van Excelsior. 

Na een korte toespraak waarin Jan - 
zonder voorgangers of opvolgers te-
kort te doen - als dé voorzitter van Ex-
celsior werd genoemd, bedankte hij 
de muzikanten en was het nog lang 
onrustig in en rond bowlingcentrum 
de Worp. Jan heeft vele jaren als mu-
zikant deel uitgemaakt van het fan-
fareorkest, was vele jaren voorzitter, 
speelde in de toneelafdeling en stond 
bij acties of optredens van de boeren-
kapel vooraan. Zijn twee zoons heb-
ben ook vele jaren meegespeeld, zijn 

schoondochter en twee kleindochters 
spelen nu nog mee. Diny zet zich al 
vele jaren in voor de verloting tijdens 
de jaarlijkse uitvoering en heeft zeer 
lange tijd koffie geschonken tijdens 
de pauzes van de repetities. Kortom, 
de familie Poelakker behoort tot de 
vaste kern van Excelsior. Excelsior 
wil Jan nogmaals van harte felicite-
ren met deze bijzondere verjaardag 
en hoopt dat hij nog lang, samen met 
zijn Diny getuige mag zijn van het 
wel en wee van zijn vereniging.

Prijsuitreiking 
Tuinkeuring BAZO
Buurtvereniging de BAZO houdt 
op vrijdag 3 oktober de jaarlijkse 
prijsuitreiking Tuinkeuring. Er is ge-
keurd in de categorie Voorjaarstuin, 
Zomertuin en Bloembakken. Zoals 
u weet zijn er prachtige Bloembol-
len voor een ieder die aanwezig is 
tijdens de prijsuitreiking in gebouw 
Samuel aan de brinkenweg 111. Na 
de prijsuitreiking is er nog een gezel-
lige Bingo ronde.

Collecte 
Brandwonden 
stichting
De Nederlandse Brandwonden 
Stichting collecteert van 6 tot en 
met 11 oktober. Het Brandweer-
korps Klarenbeek helpt al jarenlang 
enthousiast mee bij de collecteweek, 
maar natuurlijk zijn er ook nieuwe 
collectanten van harte welkom. 
Aanmelden kan bij collecteorganisa-
tor voor Klarenbeek, Ria Koolman: 
h.koolman9@chello.nl.

Hike en Ronnie 
Ruysdael in 
Klarenbeek!
Zaterdag 22 november organiseert 
CV de Neutenkrakers een feest met 
HIKE en Ronnie Ruysdael bij De 
Nieuwe Zweep. Noteer alvast in je 
agenda om dit feest niet te missen. 
Aanvang 21.00 uur. 

Kaartavond SCK
Iedere eerste vrijdagavond van de 
maand wordt er door de kaartcom-
missie een kaartavond georgani-

seerd in het clubhuis van Sportclub 
Klarenbeek. In de maand juli en au-
gustus geldt de zomerstop. Inschrij-
ven kan vanaf 19.00 uur. Om 19.30 
uur worden de kaarten geschud voor 
zowel het kruisjassen, klaverjassen 
en jokeren. Iedereen is van harte 
welkom op deze, altijd gezellige 
kaartavond. Er zijn mooie prijzen te 
winnen.

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

Ons Genoegen
Op dinsdag 7 oktober, aanvang 14.30 
uur, is er weer een spelsoos in Ons 
Gebouw aan de Woudweg 119. Deze 
keer in het teken van Sint Nicolaas 
en met een bingo. Op donderdag 
16 oktober, aanvang 14.00 uur, is er 
een (gasten)soos met verloting. Het 
kerstfeest is met medewerking van 
pastor en dominee en is er voor alle 
65-plussers van Klarenbeek. Voor 
eventuele vragen kunt u Inge de Vis-
ser benaderen, tel. (055) 301 16 00. 

Rectificatie woningbouw 
KLARENBEEK.- Een kort maar belangrijk deel van het artikel ‘Woningbouw 
in Klarenbeek’ vorige week weggevallen in het Voorster Nieuws. Het inge-
leverde deel zag er als volgt uit en was/is correct: “…Voor deze plek is door 
de ontwikkelaar D & D een stedenbouwkundig plan gemaakt dat omarmt is 
door de gemeenten en omgezet in het zogenaamde ontwerp bestemmings-
plan Grote Wetering. D&D projecten heeft de naam ‘De Grote Wetering’ be-
dacht voor de wijk. De gemeente Voorst heeft deze naam overgenomen voor 
het bestemmingsplan. Maar over de uiteindelijke wijknaam is nog geen con-
creet besluit genomen. Zeker is dat de wijk- en straatnamen, namen krijgen 
die aan Klarenbeek zijn gerelateerd. Beide colleges hebben dit bestemmings-
plan nu vrijgegeven zodat men zienswijzen kan indienen.”

Werkgevers aan het ontbijt bij Burgemeester Penninx

Elke inwoner verdient ‘n plek op 
de arbeidsmarkt 
TWELLO – Op persoonlijke uitno-
diging van Burgemeester Penninx 
was een selecte groep werkgevers 
afgelopen donderdag bijeen om 
de officiële aftrap bij te wonen 
van ‘Voorst Scoort’. het doel is, 
dat werkgevers in onderling over-
leg meer mensen een kans bieden 
op de arbeidsmarkt. Zij worden 
daarbij gesteund door de Gemeen-
te, die samen met het UWV en de 
sociale werkvoorziening het ge-
makkelijker maakt om een keuze 
te maken via één bemiddelaar.

Burgemeester Penninx heette een 
twintigtal werkgevers welkom in 
de raadszaal, waar een bescheiden 
doch smaakvol ontbijt werd aange-
boden. Hij gaf aan, dat de gemeente 
Voorst, het groene hart van de ste-
dendriehoek, het van belang acht, 
dat we samen dingen beter doen. 
Zoals werken aan een samenleving, 
waaraan iedereen mee kan doen. 
Aandacht voor mensen die het 
moeilijker hebben in het leven, ’met 
een afstand tot de arbeidsmarkt’ zo-
als dat heet. Hij verklaarde het pro-
ject ‘Voorst Scoort’ voor geopend.

Sociale ondernemers
Schoneveld Breeding en Riëd gaven 
mooie voorbeelden van mensen, die 
zichzelf kansloos achtten, maar zich 
ontwikkelden tot waardevolle mede-
werkers. Als je ze maar goed begeleidt. 
Het is niet alleen een kwestie van 
Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen, maar ook van Maatschappe-

lijk Verantwoorde Collega’s. Dus geen 
MVO zonder MVC. Alleen dan geef je 
mensen een optimale kans, alleen dan 
heeft een werkgever maximaal profijt, 
want daar gaat het natuurlijk ook om. 
In de praktijk blijkt, dat men harder 
werkt en minder vaak ziek is: ‘trots op 
hun baan, trots op hun baas’. 

Werkgeversgemak: één loket
Het bedrijfsleven pakt het zélf op, het 
bieden van kansen aan mensen die 
tot nu toe moeite hebben met het vin-
den van een baan. De Gemeente, het 
UWV en de sociale werkvoorziening 
faciliteren de werkgevers daarbij: er 
is een loket, waar men alle vragen 
kan neerleggen. Wethouder Vrijhoef: 
‘’Wij willen als Gemeente graag het 
bedrijfsleven ontzorgen.’’ Er is een 

ambassadeursnetwerk opgericht 
waarin wethouder van der Sleen ook 
zitting heeft en waarvoor nog enkele 
werkgevers worden gezocht. Het is 
de bedoeling, dat de ambassadeurs 
andere werkgevers enthousiast ma-
ken voor het in dienst nemen van 
mensen, die het wat moeilijker heb-
ben om een plek op de arbeidsmarkt 
te vinden, maar heel graag de handen 
uit de mouwen willen steken.

Werkgevers, die een kans willen bie-
den, kunnen contact opnemen met 
Leny Ham l.ham@apeldoorn.nl 06 
29431522. Werkgevers, die zich aan 
willen sluiten bij het Ambassadeurs-
netwerk, kunnen contact opnemen 
met voorzitter Maarten van Teese-
ling: 06 53320936 vtid@xs4all.nl  

 Werkgevers zijn geboeid door het betoog van Eddie 
Roosnek, directeur Riëd

Burenvisite bij Scouting 

VOORST.- Nadat rond 1960 de eerste 
bewoners in Serviceflat De Nieuwen-
hof kwamen ontstond een traditie. 
Elk jaar, in september, werd een Bu-
renvisite georganiseerd. Buren wer-
den op De Nieuwenhof ontvangen 
met  “een kopje koffie en een snede 
cake” en uiteraard daarna een hapje 
en een drankje.  Om elkaar beter te 
leren kennen èn om de banden met 
de buren te versterken heeft Scou-
ting Voorst deze traditie (éénmalig?) 

opgepakt. Op 27 september (puur 
toeval was het die dag Nationale Bu-
rendag) werden de buren ontvangen 
met koffie en (jawel!)  cake. Het werd 
de leukste en gezelligste visite die je 
kunt bedenken. Beurtelings stelde 
iedereen zich voor en vertelde wat 
zij of hij van Scouting wist. Dat le-
verde prachtige verhalen op uit een 
rijk (Padvinderij-)verleden. Zelfs het 
Jamboree lied uit 1937 werd gezon-
gen. Bij de kennisquiz daarna werd 

over elke vraag verhit gediscussieerd. 
De leiding van Scouting Voorst gaf 
vervolgens een workshop knopen. 
De gasten leerden (heel toepasselijk) 
de vriendschapsknoop, die ze op een 
ingebrand plankje mee naar huis kre-
gen. Voor alle partijen een geweldig 
leuke middag! 
Een week daarvoor brachten de 
Scouts op zaterdag een bezoek aan  
Roofvogeltuin De Havikshof in Kla-
renbeek en was Scouting Voorst op 
zondag nadrukkelijk aanwezig  op de 
Nazomermarkt in Voorst. Bezoekers 
werden vermaakt door het enthou-
siaste verkoopteam dat de leukste 
spulletjes (allemaal zelf gemaakt) ver-
kocht. Weer een stukje geld verdiend 
om de HHWei (pas aangekochte speel-
ruimte) bij elkaar te sparen. De win-
naar van het raadspel naar de lengte 
van het touw in het fluitkoord werd 
M. Romkes uit Voorst. Hij kwam met 
zijn 70 meter het dichtst in de buurt, 
het juiste antwoord was namelijk 72 
meter en 30 cm. Meneer Romkes, 
de appeltaart komt er aan! Scouting 
Voorst bereidt zich nu voor op een 
spetterend weekendkamp in oktober 
voor alle speltakken. Voor meer infor-
matie over onze vereniging stuur een 
mail naar info@scoutingvoorst.nl

De buren van scouting Voorst leerden de vriendschapsknoop.



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.

1 regel e 1.85
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8 regels e 4.65
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25% KORTING* 
*korting geldig op de goedkoopste vlaai  

en alleen op hele vlaaien 
 

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

woensdag 8 oktober

De open dag is een initiatief van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep  

maak op www.basisscholenapeldoorn.nl eenvoudig een selectie 
van scholen die voldoen aan uw specifi eke (onderwijs)wensen of 

bekijk de fi ets- of loopafstand van huis naar school!

basisscholenapeldoorn.nl

woensdag
9 - 12 uur

Tweet van de week: Proefbal-
lon van Buma bevat louter 
lachgas. Surf naar: www.

Voorst.PvdA.nl

Najaarsactie Trimsalon 
Tyfca. Nieuwe klant 15% 

korting. 0575502460

Te koop 2 koperen hulzen, 1 
grote uit 1943 en ‘n kleinere. 
De prijs is samen e 35,- 06-

30751709

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen sportzolen en 

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

thopedie.nl

Gezocht: ervaren huishoude-
lijke hulp voor dinsdag- en 

donderdagochtend (2 x 3 uur) 
Tel. 06-51812515

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

Klimplanten, Buxus, 
Sierbomen. Ook aanleg en 
onderhoud: Kwekerij De 

Tippe, Woudweg 87, Klaren-
beek. Tel 055-3011542

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

Groei en Bloei organiseert op 
dinsdag 7 oktober de lezing  

Mooi Moestuinieren in 
Gebouw Irene in Twello, 

aanvang 20.00 uur. Zie ook het 
artikel elders in deze krant en 

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

Gevraagd: oud ijzer, accu’s. 
metalen en witgoed. Wij 

komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine vergoe-

ding. Tel. 06-14101933.

Zelfstandige NL hulp zoekt 
huishoudelijk werk bij 

particulieren. Zeer ervaren. 
Referenties beschikbaar. Bel 

06-45905585 (bgg graag 
inspreken)

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Tasty Tom 

Tomaten   heel kilo  2.49

Koolrabi 
met recept  2 stuks  0.99

Paprika
diverse kleuren  kilo  1.49
Nieuwe oogst 

Mandarijnen 25 stuks  3.49
  

2 ½ kilo 1.99

  500 gram 0.59

Elstar 

 Broccoli 

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.09 4.25

2.15

0.991.60

Berliner

Er is weer balkenbrij

Erwtensoep
dat wordt weer smullen

Entrecote
naturel of gekruid

Sellerij Salade

Smulvink

1.20

Rollen van vers gemalen half om 

half gehakt met rookworstblokjes, 

verpakt in plakjes katenspek. 

Lekker gekruid met baconkruiden.

Herfstrollade
vers uit de oven

2 t/m 6 oktober 2014

100 gram

100 gram

per rol

100 gram

100 gram100 gram

SSSSSmullviink

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

1.99

2.50

1.75

IJslandse Heilbotfilet

Broodje Haring

Warm gerookte Zalm

100 gram

per stuk

100 gram
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Vakantieweekend 
Mens en Welzijn 
in Denekamp
TWELLO.- Het jaarlijks vakantie ui-
tje op 26, 27 en 28 september van 
Mens en Welzijn met ook gasten van 
de Zonnebloem Regio Gemeente 
Voorst is weer prima geslaagd. De 
accommodatie ligt prachtig ver-
scholen in het groen van het fraaie, 
ongerepte Twents landschap. Huize 
Elisabeth is een ontmoetings-en 
bezinningscentrum van de zusters 
Franciscanessen van Denekamp. 
Het is goed toeven op het terrein 
met zijn grote kloostertuin en in 
de nabije omgeving met de geva-
rieerde natuur van Twente. Deze 
omgeving wordt gekenmerkt door 
weilanden en bossen, ingebed in 
een licht glooiend landschap. Het 
gezelschap, 43 gasten en 10 vrijwil-
ligers vertrokken omstreeks 13.30 
uur vanuit Twello. Bij aankomst wa-
ren eenvoudige, maar adequaat in-
gerichte gastenkamers beschikbaar. 
Na een uitgebreide broodmaaltijd 
werd ‘s avonds aan diverse tafels 
spellen gespeeld en gekaart. Zater-
dagmorgen wandelden de gasten 
naar het museum van de zusters, 
de kerk, het kerkhof en werd er 
weer gezellig met elkaar gepraat, 
legpuzzel gemaakt en de krant gele-
zen. Na een heerlijk 3gangen diner 

stond de middag in het teken van 
een paardenmelkerij. Na ontvangst 
door boer Sand vertelde hij hoe de 
paardenmelkerij was ontstaan. Za-
terdagavond maakten de gasten een 
ABC en traden vrijwilligers en een 
gast op. Zondagmorgen na het ont-
bijt was er gelegenheid om de kerk 
te bezoeken. ’s Middags na het diner 

werd een quiz gespeeld: ik hou van 
Holland, en na nog een broodmaal-
tijd waren de gasten om 19.00 uur 
weer terug in Twello. Een geslaagd 
weekend met elkaar, samen genie-
ten. Op de website van de Zon-
nebloem htpp://regio-voorst.zon-
nebloem.nl kunt u een 20 tal foto’s 
zien.

Jesper Wolters wint zonnebloemwedstrijd
KLARENBEEK.- Jesse Wolters is de winnaar 
van de zonnebloemwedstrijd van Dorpsver-
fraaiing Klarenbeek. In het kader van de 50-ja-
rig jubileum was er voor de jeugd tot en met 
twaalf jaar een wedstrijd uitgeschreven met als 
opdracht: kweek de hoogste zonnebloem. Hier-
voor werden in het voorjaar op beide basis-
scholen zakjes met zonnebloemzaadjes uitge-
deeld. Na een fantastisch groeiseizoen konden 
de kinderen de hoogte van hun de gekweekte 
zonnebloem doormailen. Twee weken geleden 
hadden 45 kinderen de hoogte doorgegeven. 
Nadat de meetploeg, bestaande uit een aantal 
bestuursleden, de hoogste van zes inzenders 
hadden gecontroleerd, werden de cadeaubon-
nen van de speelgoedwinkel aan de gelukkige 
winnaars uitgereikt. De uitslag is: Jesper Wolters 
440 cm, Jari Brink 420 cm, Mika en Sven Be-
rends 417 cm, Wessel Bouwmeester 410 cm, Jel-
le Verbeck 400 cm en Mattias de Lange 395 cm. Jesse Wolters de winnaar van de zonnebloemwedstrijd van 

Dorpsverfraaiing Klarenbeek.

Vijver hertenkamp weer schoon

KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag werd de eendenvijver van het herten-
kamp onder handen genomen door een tiental enthousiaste vrijwilligers. 
Het was al weer meer dan achttien jaar geleden dat dat was gebeurd. De 
week er voor werd het water dat weg kon lopen afgevoerd en de rest werd 
met behulp van een giertank uitgepompt. Het werd een blubberklusje, maar 
de vrijwilligers hebben daar ook het leuke kant van gezien en hebben er te-
vens een gezellige dag van gemaakt. Na de schoonmaakbeurt ging er in totaal 
weer 60.000 liter water in. 

Vijver hertenkamp wordt hier tot op de bodem schoongemaakt. 

Oud papier 
DE WORP.- Op zaterdag 4 oktober 
komen de vrijwilligers weer door de 
wijk om het oude papier bij u op te 
halen. Wilt u het papier, graag gebun-
deld en op tijd aan de weg zetten. De 
vrijwilligers komen  tussen 9.00 en 
12.00 uur bij u door de straat. De op-
brengst is voor allerlei activiteiten en 
onderhoud van de speeltuin.

Opbrengst 
collecte KWF
DE VEchT.- De collectanten in De 
Vecht hebben voor het KWF het 
fraaie bedrag van E470,66 opgehaald. 
Namens het KWF en de collectanten 
hartelijk dank aan de gulle gevers.

“voor sommige mensen wil ik wel naar het einde van de wereld gaan, maar 
voor anderen neem ik niet eens de moeite om de telefoon op te nemen...”

“BELANGRIJK”

    Bloemen, zijden bloemen, boeke� en, kamerplanten , tuinplanten, rouwbloem-
werk 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 1 t/m 7 oktober. OP=OP

Wij bezorgen in Gemeente Voorst en Deventer

Wij verzorgen ook rouwbloemwerk

2 bossen3.95
Chrysanten

De leukste vereniging van Nederland
Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik ben begonnen met het schrijven van 
dit stukje.  Eerst onder de naam G.W. ten Voorst,  een verzamelnaam  van een 
groepje schrijvers waarvan ik er een van was. En later ging ik verder met alleen 
Reinier.  De vaste lezers weten allang de betekenis van deze naam en toen ik voor 
me zelf een pseudoniem zocht koos ik de naam van mijn grootvader. We hebben 
elkaar nooit gekend, mijn grootvader en ik, alleen enkele verhalen en een paar 
foto’s is alles wat ik heb.  Maar met respect gebruik ik zijn naam in het Voorster 
Nieuws.
Waarom val ik u hiermee lastig zult u denken? Zoals ik net schreef, ik heb mijn 
grootvader nooit gekend, dus alles wat ik van hem weet koester ik. Maar dat is niet 
de reden waarom ik er nu over begin. Vorige week kreeg ik een brief  waarop met 
in keurige schrijfletters mijn naam en adres stond vermeld. Een brief van Arjan 
uit Groningen. Groningen is niet helemaal toevallig,  daar kwam mijn grootvader 
Derk ook vandaan. Een brief vol, met voor mij zeer waardevolle informatie. Arjan 
is zijn familiestamboom aan het uitpluizen en toen kwam hij ook bij ons terecht.
Ik heb Arjan een mail gestuurd, en ik ga hem deze week bellen, we kennen elkaar 
nog niet, maar ik ben benieuwd waar dat nog toe gaat leiden.

Ik heb de afgelopen week meer mailtjes verstuurd, o.a. naar de website van de 
leukste sportvereniging van Nederland. Het was me bijna ontgaan want ik hoorde 
thuis aan de keukentafel dat de jeugd van onze eigen VHC op vrijdagmiddag op 
pad ging vanaf het terrein aan de Zuiderlaan naar het dorp, om allerlei activiteiten 
te ondernemen en zo in aanmerking te komen voor de leukste sportvereniging van 
Nederland. Ik zag de jonge dames met hun altijd weer trouwe begeleiding op ons 
schoolplein. Ons schoolplein is dat van De Wingerd. Vervolgens gingen ze op het 
plein voor het gemeentehuis spelen met de burgemeester en de wethouder. Helaas 
had ik geen tijd om hier te gaan kijken, want net terug van kijkles bij onze jongste 
bij zwembad De Schaeck, kon ik gelijk door naar tennisclub De Schaeck. Niet voor 
mezelf, maar als een soort taxichauffeur voor onze kinderen.  We moeten van de 
overheid steeds meer participeren en zeker hier in Voorst gebeurt dit al volop.  
Als ik alle vrijwilligers zie bij deze verenigingen dan kan ik daar alleen maar 
heel blij van worden. Ik heb trouwens meteen gestemd op de hockeyvereniging 
als leukste vereniging van Nederland. Misschien ben ik niet helemaal objectief, 
maar wie wel toch?
Ik wil ook de andere verenigingen niet vergeten. Zo was ik een paar weken gele-
den op woensdagavond aan de Zuiderlaan bij s.v. Twello. Ik moest eigenlijk in de 
sporthal zijn. Maar nadat ik mijn auto helemaal achterop de volle parkeerplaats 
had gezet liep ik langs het eerste veld met een groot aantal kijkers langs de lijn. 
Ik was even verbaasd over deze drukte, maar al snel had ik door dat Twello een 
soort satellietclub is van de Eagels uit Deventer die hier de jeugd laat voetballen. 
Ooit wou Voorwaarts geen gebruik maken van de velden aan de Zuiderlaan, dus 
dit is natuurlijk wel een mooie oplossing voor het iets te ruime opgezette park.

Niet echt een Nar deze keer. Ik had geen zin om over alle ellende om ons heen te 
schrijven.  Ik heb mijn plunjezak met legerkleding goed opgeborgen en alle groene 
kleding weggestopt zodat ik niet per ongeluk met een groene jas de deur uit ga 
want dit is blijkbaar niet meer zonder risico in dit land.

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

Donderdag 2 t/m zaterdag 4 oktober 2014

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

Bloemkool

Conference 
Peren

Rauwkost

Bildstar

Hollandse

Hollandse Klasse I

Vrije Keus

Vrij Vastkokende

2 Kilo

10 Kilo

Klasse I

2e portie 

€ 1.49

€ 3.49

€ 0.49

½ PRIJS

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

g

KKNu nog 
voordeliger!



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 29 september t/m zondag 5 oktober 2014. week 40

50%
KORTING*

Molen-
brood  
wit, tarwe, 
volkoren, 
licht meergranen, 
zonne of waldkorn
heel brood 
bijv. tarwe
van 1.89 voor 0.94

Coop
authentieke 
baguettes
olijf-tomaten, 
donker meergranen 
of wit
bijv. wit
van 1.09 voor 0.54

50%
KORTING

vers uit eigen oven

Del Monte 
bananen
kilo
van 1.89

1.89000.0.095
50%
KORTING

kilo

Coop 
culinaire 
fi letrollade
500 gram
van 7.00

7.003..3.35050350350%
KORTING

Karvan 
Cévitam 
vruchten-
limonade 
siroop
bus 750 ml
van 2.78/ 3.32

Ambachtelijke Keuken salade
rundvlees of huzaren, bakje 400 gram
bijv. huzaren
van 2.20 voor 1.10

50%
KORTING*

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

Stoney Creek 
Australische 
wijnen
rood, wit of rosé
fl es 750 ml
van 10.98
actieprijs per liter 5.99

DROOGDROOG

< 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

2 HALEN =
1 BETALEN

5.49
10.98

Heineken bier  
krat 24 fl esjes à 300 ml
van 13.99
actieprijs per liter 1.51

Heineken bier  Heineken bier  10.89
13.99

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

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

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

max. 4 krattten per klant

Ambachtelijke Keuken salade
rundvlees of huzaren, bakje 400 gram
bijv. huzaren
van 2.20 

< 25 jaar? laat j
< 18 jaar verkopen

1.992.78

3.32

*per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
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Helena van der West
betrokken • passie voor het vak • enthousiast

Voor toegankelijke mondhygiëne 
en preventie in uw buurt!
Bel dan voor een vrijblijvende check: 
06-14 77 32 22. 
Of mail naar: info@mondhygienetwello.nl

Geen verwijsbrief nodig.
Flexibele werktijden: OOK ’s avonds 
en in het weekend geopend.

Bezoekadres: Verdistraat 6, Twello

Gaat uw kind ook naar 
de mondhygiënist?
Dat een goede mondhygiëne belangrijk is, dat 
is bekend. We zijn natuurlijk nooit oud ge-
noeg om te leren, maar jong geleerd is oud 
gedaan. Daarom is een goede start zo ontzet-
tend belangrijk. 

In Nederland hebben we met elkaar afgesproken 
dat kinderen een goede start moeten krijgen. 
Daarom is de meeste zorg volledig verzekerd 
en wordt het premievrij vergoed. Zo ook in de 
tandheelkunde. Een sterk en gezond gebit zorgt 
voor een langer en gezonder leven. Je  kunt be-
ter kauwen en zo je eten beter verteren en de 
voedingsstoffen opnemen. Met een pijnvrij ge-
bit kun je gemakkelijker praten en als het gebit 
mooi wit is voel je je zelfverzekerder. Allemaal 
facetten die we onze kinderen graag mee willen 
geven in het leven.

Preventie is daarom erg belangrijk. Een  controle 
bij de tandarts is heel gebruikelijk. Er wordt ge-
keken naar gaatjes en het tandvlees. Ook kijkt 
de tandarts naar de tand- en kaakstand,  want 
misschien is een beugel noodzakelijk.
Naast de tandartscontrole is een bezoek aan de 
mondhygiënist ook erg nuttig. Elke afspraak 
wordt de mondhygiëne gecontroleerd. Het ge-
bit veranderd in de eerste achttien levensjaren 
voortdurend. Het melkgebit komt en wordt ook 
weer gewisseld. Het blijvende gebit komt, ge-
faseerd, in de mond. En de kaak groeit groter. 
Dit maakt het goed reinigen van het gebit lastig. 
Aanpassing van de poetsmethode is dan nood-
zakelijk. De mondhygiënist kan preventief fl uo-
rideren en een passend advies geven over poet-
sen, voeding en  fl uoridegebruik.  
Een behandeling bij de mondhygiënist van 
Mondhygiëne Twello voor kinderen tot 18 jaar 
wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. 
Er is dus geen reden om uw kinderen geen goe-
de start te geven. 
U kunt bellen met Helena van der West, van 
Mondhygiëne Twello

1e Lustrum 
Kunstkring Voorst
TWELLO.- Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Stichting Kunst-
kring Voorst overhandigde afgelopen zaterdag Gerard d’hert op feeste-
lijke wijze een cheque ter waarde van 250 euro aan de Kunstkring. Een 
deel van een bedrag dat door zijn partij, Liberaal 2000, tijdens de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen bij een openbare kunstveiling speciaal be-
stemd werd voor de Kunstkring.

“Dit idee kwam in onze fractie naar 
voren omdat we in de andere partij-
programma’s binnen de gemeente zo 
weinig tegen kwamen over cultuur”, 
aldus Gerard d’Hert. “Vreemd, maar 
tegelijkertijd begrijpelijk”, lichtte hij 
toe, in zijn toespraak. Begrijpelijk, om-
dat ook de gemeente in deze tijden uit-
eindelijk keuzes moet maken. Vreemd, 
omdat kunst en cultuur juist sterk be-
palende factoren zijn in de eigenheid 
van een land of een regio. 

Geen zoete woordjes
“Hiermee willen we dan ook expliciet 
duidelijk maken dat Liberaal 2000 
kunst en het bevorderen van het maken 
van kunst op een laagdrempelige en 
toegankelijke manier belangrijk vindt. 
De Kunstroute Twello is bij uitstek 
zo’n activiteit, vandaar deze cheque 
van 250 euro.” Na de in ontvangst 
name van de cheque nam, namens 
De Kunstkring Voorst, Peter van der 
Woude het stokje van d’Hert over met 
de constatering van een merkwaardige 
overlap tussen zijn verhaal en dat van 
d’Hert. “Geen zoete woordjes van een 
ambtenaar die vertelt over hoe waar-

devol en onmisbaar de KunstKring 
toch is voor de gemeenschap, en dat 
wij nog maar vele jaren mogen blijven 
bestaan”, aldus Peter van der Woude. 
“Wel woorden om weer even bij wak-
ker te schrikken”. 

Wél vooruit maar met kleinere 
stapjes
Van der Woude refereerde kort aan 
wat er in vijf jaar Kunstkring is bereikt: 
van de aanvankelijke wilde plannen 
in de vorm van excursies, kunstreizen, 
concerten, theatervoorstellingen, naar 
wat meer realistischer activiteiten. 
“Wel vóóruit, maar met kleinere stap-
jes.” Zo kwamen er de kunstroutes, de 
workshops, de kunstfairs en -markten, 
de fotoclub en tenslotte het maande-
lijkse Schrijverscafé, als jongste loot 
aan de boom, dat nu, na iets meer dan 
een half jaar al een succes mag worden 
genoemd.
“Maar”, zegt hij, “de ideeën zijn nog 
niet uitgeput.” “Zo willen we op het 
zelfde stramien als het Schrijverscafé 
volgend jaar van start met muziek. 
Biedt jonge musici, muzikanten en ge-
legenheidsformaties een open podium 

en geef ze de gelegenheid podiumer-
varing op te doen. Spelen voor je mu-
ziekleraar of binnen je muziekclub is 
prima, maar voor publiek, wordt het 
opeens een heel ander verhaal.”

cultuur als essentiële factor 
“En wat te denken van een uitbreiding 
op de Kunstroute naar twee week-
enden“, vervolgt hij. “‘Voorst op z’n 
breedst’, na ‘Voorst op z’n smalst”: het 
Klompenfeest. Met op verschillende 
binnen- en buitenlocaties optredens 
en presentaties van alle culturele ver-
enigingen uit Voorst. Een cultureel 
evenement waar, in een tijdsbestek 
van een weekeind beeldend kunste-
naars, muziekgroepen, musici, (straat)
muzikanten, popgroepen, dansgroe-
pen en dansers, schrijvers, dichters, 
verhalenvertellers, kleinkunstenaars, 
toneelgroepen en straattoneelgroepjes, 
zangers, koren en zanggroepen uit de 
gemeente Voorst op diverse kort van 
elkaar gelegen locaties in Twello hun 
acte de présence geven. Laat je zien!” 
Maar dit is nog niet alles. Zo wil De 
Kunstkring dit en komend jaar een 
aanzet geven tot meer samenwerking 
tussen de verschillende culturele in-
stellingen in deze gemeente: galerie 
Kleinvoorde, Stichting Cultuur Kleine 
Noordijk, Stichting Dorpskerk Wilp. 
“Want samen kun je oneindig veel 
meer dan alléén.” Wat hem in zijn 
toespraak uiteindelijk brengt op de ge-
meente: “De gemeente Voorst, die op 
haar website onder het kopje cultuur 
stelt dat, ‘cultuur een bepalende factor 
bij de keuze om ergens te gaan wonen 
of je als bedrijf te vestigen’. Cultuur 
als essentiële, onderscheidende fac-
tor.” “Graag“, zo besluit hij, “willen 
wij met de gemeente Voorst hier eens 
een dialoog over aangaan. Eén druppel 
kunst is tenslotte oneindig veel meer 
dan een zee van weten.”

De Uitreiking van de 250 euro van Liberaal 2000 aan de Kunstkring.

Oudewijvenzomer
Een periode met mooi najaarsweer wordt ook wel oudewijvenzomer 
genoemd maar over de datering van dit begrip bestaan misverstan-
den. Volgens oude gezegden mag alleen warmte rond 8 november 
zo worden genoemd, maar volgens klimatologen gaat het om warme 
dagen tussen omstreeks 17 tot 25 september.
Oorspronkelijk komt het begrip uit de Noordse of Germaanse mytholo-
gie, waarin noodlotsgodinnen wevend of spinnend werden afgebeeld. 
Ze beeldden daarmee de menselijke levensdraden uit. De benaming is 
waarschijnlijk terug te voeren op een vrouwelijke watergeest met lange 
witte haren. Later werd het toegeschreven aan oude breiende vrouwen 
en aan veldspinnen die bij rustig nazomerweer lange draden spinnen. 
De verwarring is begrijpelijk want het najaar kent verschillende ople-
vingen van de zomer met uiteenlopende benamingen. In Nederland 
en Vlaanderen wordt een zomerse periode rond 29 september wel 
Sint Michielszomertje genoemd, begin oktober heet dat Kranenzo-
mer, rond 11 oktober Sint-Gummaruszomertje.

De afgelopen week en zeker het weekend  hebben we nog steeds kun-
nen genieten van te zacht weer. Ook deze week gaat dat met het na-
zomeren nog wel even door,.
Woensdag een zonnige dag, met 20 graden als maximum.
Donderdag komt het kwik ook uit op 20 graden, maar dan kunnen er 
in de middag een paar buitjes ontstaan.
Vrijdag komt het kwik nog wat hoger uit dan 21 graden met de zon 
in de hoofdrol.
Zaterdag tot in de late namiddag droog bij 21 graden. In de avond 
volgt er regen.
Zondag komt het kwik wat lager uit dan 17 graden als maximum 
maar we zien de zon er overdag dan goed bij,

Mark Wolvenne, Terwolde.

Gratis fitness clinics bij SV Twello

Open huis biljartvereniging 
sport en vriendschap 
TWELLO.- Op zaterdag 4 oktober opent biljartvereniging Sport en Vriend-
schap haar deuren voor een ieder die belangstelling heeft voor de biljart-
sport. Vanaf 13.30 uur is een ieder welkom in de biljartzaal in sporthal 
Jachtlust. Uitvoerig zult u worden geïnformeerd over de activiteiten van de 
vereniging en het dagelijks kunnen biljarten op tijdstippen waarop het u 
uitkomt. U beslist pas om eventueel lid te worden na een gratis proefperiode 
van een maand. Tevens zal op deze middag op 3 van de 4 biljarts worden 
gestreden om het clubkampioenschap. Zes finalisten zullen dan strijden om 
de wisseltrofee. In de pauze zal de nieuwe spelsoort 5-ball worden gedemon-
streerd. Een biljartspel dat aan poolbiljarten doet denken en voor wat betreft 
de puntentelling aan de dartssport.

TWELLO.- Op de 4 vrijdagen van 
oktober zijn er gratis fitness clinics 
voor de jeugd en 55+ bij SV Twello. 
Het gaat om 3, 10, 17 en 24 oktober. 
Na het deelnemen aan deze clinics 
heeft u genoeg kennis in huis om 
zelfstandig te gaan fitnessen. 55+ 
heeft een vrije inloop en is van 9.00 
t/m 11.00 uur. Voor een goede afslui-
ting is er koffie en een versnapering 
aanwezig. Verder zal er professio-
nele begeleiding aanwezig zijn om 
u te voorzien van tips en adviezen 
om veilig te fitnessen. Neem een 
vriend(in) of kennis mee en kom ge-
zellig samen fitnessen.

jeugd
De jeugd (12 t/m 18 jaar) kan be-

ginnen om 16.00 en door tot 17.30 
uur. Ook hier is een vrije inloop en 
staat er professionele begeleiding 
klaar. Ze gaan een aantal leuke oe-
feningen doen waarbij ze het hele 
lichaam zullen belasten. Wil je een 
aantal specifieke oefeningen voor de 
sport die je doet? Er zijn diverse oe-
feningen die geschikt zijn voor wat 
jij graag zou willen trainen. Er zijn 
ook een paar kleine prijsjes te ver-
dienen met een aantal leuke wed-
strijdjes. Kom gezellig samen met 
een vriend(in), dan maken ze er een 
sportieve en gezellige middag van. 

Meer informatie www.svtwello.nl 
of via de buurtsportcoach (0571) 28 
00 75.

http://www.svtwello.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 en Antwoord

  Wat als ik huishoudelijke verzorging of verpleging nodig heb in 2015?
Heeft u thuis na 1 januari 2015 huishoudelijke verzorging of verpleging nodig, dan gaat u naar het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst in het Kulturhus in Twello. Daar is een wijkverpleegkundige, die 
samen met u, uw situatie en uw vraag onderzoekt. 
Ze kijkt wat u zelf kunt en waar mantelzorgers, zoals familie, vrienden of buren, u bij kunnen hel-
pen. U krijgt van de wijkverpleegkundige een zelfzorgadvies, een mantelzorgadvies en eventueel 
een doorverwijzing naar professionele zorg. U mag zelf kiezen bij welke zorgaanbieder u die zorg 
afneemt.  

Thuiszorg na 1 januari

“Een wijkverpleegkundige van Trimenzo, Vérian of Sensire bespreekt 
met u welke zorg u nodig heeft. U kunt daarna zelf kiezen welke 

organisatie aan u verpleging of verzorging mag geven.”

De Voorster zorgaanbieder 
Trimenzo is onderdeel van 
het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst. Het Wmo-loket in het 
Kulturhus gaat vanaf 1 januari 
op in dit Netwerk. Daar kunt u 
na 1 januari terecht voor al-
lerlei vormen van ondersteu-
ning. Dat kan in uw eigen 
woning, een aanleunwoning 
of een andere woonvorm zijn.

Wijkverpleegkundige 
terug in de wijk
De wijkverpleegkundige zit 
vanaf 2015 in het basispak-
ket van de Zorgverzekerings-
wet (Zvw). Hiermee is gere-
geld dat iedereen hier straks 
recht op heeft. De zorgverze-
keraars betalen deze zorg en 
de gemeente heeft de regie 
vanuit het Maatschappelijk 
Netwerk Voorst. 
Roos Bakker is manager Wo-
nen en zorg van Trimenzo: 

“De wijkverpleegkundige krijgt 
weer een centrale rol in de wijk. 
Ze is een schakel tussen welzijn 
en medische zorg.” 

Wijkverpleegkundigen maken 
met de cliënt een ondersteu-
ningsplan voor de thuiszorg en 
coördineren de zorg. Ze geven 
zelf ook een deel van de zorg en 
kijken bij hun collega’s verple-
genden en verzorgenden mee 
bij ingewikkelde zorgvragen. 

Wat verandert?
Roos: “Wat er verandert vanaf 1 
januari is dat wijkverpleegkun-
digen van Trimenzo, Vérian en 
Sensire samenwerken  in het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst 
en ook zelf met inwoners be-
spreken welke zorg ze nodig 
hebben en een doorverwijzing  
geven. Ze kijken eerst naar wat 
iemand zelf kan, eventueel met 
hulp van mantelzorgers zoals 

familie, vrienden of buren. Is er 
inderdaad professionele thuis-
zorg nodig, dan kiest de cliënt 
zelf van welke organisatie hij of 
zij die het liefst wil krijgen.”

Schakels
Een centrale wijkverpleegkun-
dige, gecontracteerd door de 
zorgverzekeraars, gaat deel 
uitmaken van het team  Maat-
schappelijk Netwerk Voorst. Zij 
is er voor de meer complexe 
vragen van inwoners en om de 
contacten te onderhouden met 
welzijnsorganisaties, zorgaan-
bieders en andere partners. 

Ook ondersteunt ze wijkver-
pleegkundigen van Trimenzo, 
Vérian en Sensire die de eerste 
gesprekken  voeren met inwo-
ners en de doorverwijzingen 
doen.” Roos: “Als Trimenzo zien 
we graag dat de wijkverpleeg-
kundigen tot een zelfde manier 
van werken komen die goed 
past bij de gemeente Voorst.” 

Dagbesteding
De (wijk)verpleegkundigen, ver-
zorgenden en huishoudelijke 
hulpen van Trimenzo werken in 
de gemeente Voorst. Trimenzo 
heeft hier ook drie woonzorglo-
caties: De Benring  in Voorst en 
het Grotenhuis en de Martinus-
hof in Twello. Sinds kort biedt 
Trimenzo ook dagbestedings-
activiteiten aan, samen met 
de stichting Mens en Welzijn 
Voorst. 
Roos: “Waarom zou je het alleen 
doen als je het ook samen met 

www.hoeverandertmijnzorg.nl

In oktober start een landelijke campagne van de rijksoverheid 
over alle veranderingen. 
Neem nu alvast een kijkje op www.hoeverandertmijnzorg.nl

Doe mee met zonnepanelen op gemeentehuis

Wethouder Arjen Lagerweij enthousiast: 
"Ik ben blij dat we ook als gezin dit duurzame initiatief kunnen 
ondersteunen door drie certifi caten voor zonnepanelen te kopen."

EnergieRijk Voorst plaatst 400 zonnepanelen op het gemeentehuis. Met deze zonnepanelen produce-
ren particulieren lokaal eigen groene stroom. Particulieren kunnen dit project ondersteunen met de 
aankoop van een certifi caat. 

Elk certifi caat vertegenwoordigt de waarde van één zonnepaneel. De winst van de verkoop van de 
geproduceerde stroom wordt verdeeld onder de leden. Het verwachte rendement op de investering is 
4%. Als er tenminste 50 inwoners meedoen dan verleent de provincie Gelderland subsidie waarmee 
het project fi nancieel haalbaar is. 

Informatieavond
Om inwoners van de gemeente Voorst goed te informeren houdt EnergieRijk Voorst nog een tweede 
informatieavond in het gemeentehuis in Twello op d onderdag 2 oktober. Inloop vanaf 19.00 uur, start 
programma 19.30 uur. Meer informatie: www.voorst.nl

anderen in de gemeente Voorst 
kunt oppakken? De dagbeste-
dingsactiviteiten zijn er voor 
onze bewoners in de woon-
zorglocaties en de inwoners van 
gemeente Voorst. 
We organiseren ze in de wijk of 
buurt, dichtbij dus. Lekker sa-
men bezig zijn en zo mensen le-
ren kennen die bij je in de buurt 
wonen. Dat maakt het leven 
prettiger.”

Wegwijs Dementie Voorst
Trimenzo is een van de ini-
tiatiefnemers van Weg-
wijs Dementie Voorst. Op 
www.wegwijsdementievoorst.nl 
vindt u informatie over geheu-
genproblemen en dementie 
en waar u in en rondom de 
gemeente Voorst terecht kunt 
voor hulp en ondersteuning. 

Door bovenaan de pagina te 
klikken op “cliënt” of “familie/
mantelzorger” kunt u het on-
derwerp kiezen waar u meer 
informatie over wilt. 

Ook vindt u handige links 
waarmee u direct op de web-
site en het onderwerp van uw 
keuze komt. Bij “zoeken” kunt 
u direct een trefwoord intypen. 
Natuurlijk kunt u ook direct 
contact opnemen met Wegwijs 
Dementie Voorst.



voorstwijzer

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

de Zanden 11D in Teuge Gewijzigde vergunning Drank- en Horecawet Ontwerp Z-14-02998_2014-41080

Voorst Verkoopactie oliebollen OBS De Wiekslag van 3 t/m 12 november 
2014 (zondag uitgezonderd)

Vergunning verleend* Z-14-03017_2014-40694

Algemeen verbindende voorschriften

Gemeente Voorst Verordening basisregistratie personen Voorst 2014 Bekendmaking Z-14-03024_2014-41223

Bestemmingsplan

Noordzijde dorp Klarenbeek Woningbouw Ontwerp NL.IMRO.0285.3103-OW00

Evenementenvergunning

Terwolde Sinterklaasintocht op 5 december 2014 van 8.00 uur tot 10.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03011_2014-41229

Milieumelding

Hoevenallee 4 in Terwolde Vervangen werktuigenberging Melding ontvangen Z-MELD840-2014-000266

Omgevingsvergunning

Bekendijk 16 in Terwolde Vergroten woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-372

Binnenweg 43 in Voorst Bouwen carport Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-524

Broekstraat 47 in Klarenbeek Plaatsen buitenberging Procedure-termijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-444

Burgemeester vd Feltzwg 37A in Twello Kappen 1 acacia Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-517

Daslook 7 in Twello Kappen 1 boom Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-490

Dorpsplein 27 in Nijbroek Kappen 1 eik Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-503

Eendenkooiweg 40 in Nijbroek Nieuw bouwen woning Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-419

Houtwalstraat (kad. Voorst C 1246) in 
Voorst

Realiseren vispassage Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-411

Kerklaan ong. (Kad. TLO B 8085) in 
Twello

Kappen 4 moeraseiken en 1 zomereik t.b.v. herinrichting 
parkeerplaats S.V. Voorwaarts

Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-478

Lage Worp (kad. Wilp A 2998) in 
Steenenkamer

Vervangen viaduct in N344 Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-523

Maarten Tromplaan 2 in Twello Kappen 1 esdoorn Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-520

Meermuidenseweg 19C in Twello Veranderen voorgevel woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-518

Molenallee 50 (kad. Wilp C 1678) in Wilp Kappen 2 beuken Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-509

Molenveld 17 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-522

Oude Rijksstraatweg t.h.v. huisnrs. 51-
55 in Twello

Kappen 2 Amerikaanse eiken Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-468

Quabbenburgerweg 15 in Terwolde Herbouwen woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-516

Vaassenseweg 3 in Terwolde In gebruik nemen MFA Terwolde Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-510

Voorsterklei (Voorst L 49) in Voorst Bouwen mestsilo Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-428

Zonnenbergstraat 30A in Wilp Plaatsen kapschuur Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-507

Zutphenseweg 27 in Klarenbeek Kappen 1 beuk Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-515

Sloopmelding

De Zanden 2 t/m 12 (even) in Teuge Verwijderen asbesthoudende delen woningen Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-525

Jachtlustweg 2B in Twello Slopen schuur Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-526

Oude Wezeveldseweg 16 in Twello Verwijderen asbesthoudende golfplaten bijgebouw Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-527

Tuinstraat 51 in Voorst Verwijderen asbesthoudende delen uit verzorgingstehuis Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-529

Tijdelijke verkeersmaatregel

Bandijk in Terwolde Afsluiten voor alle verkeer op 5 december 2014 vanaf 08.00 uur tot 
uiterlijk 10.00 uur

Besluit genomen* Z-14-03011_2014-41229

Woudweg, Holthoevensestraat in Teuge Parkeerverbod op 4 oktober 2014, 5 oktober 2014 van 6.00 uur tot 
19.00 uur en 6 oktober 2014 van 6.00 uur tot 11.00 uur

Besluit genomen* Z-14-03015_2014-40545

* 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, bin-
nen 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.

 Donderdag 2 oktober 2014 
vindt er een vergadering van de 
welstandscommissie plaats.
De vergaderlocatie en de lijst 
met de te behandelen bouwplan-
nen worden bekend gemaakt op 
www.voorst.nl. U kunt ook tele-
fonisch contact opnemen met 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu. Conform 
artikel 12 van de Woningwet is 
deze vergadering openbaar.

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

bekendmakingen
Week 40: 01-10-2014

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.



Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad
autobedrijf

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

www.autospijkerbosch.nl

voorstwijzer

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

gemeenteraad

�  Openbare vergadering gemeenteraad maandag 
 6 oktober 2014, 19.30 uur (gemeentehuis Twello)

De gemeenteraad debatteert over onderwerpen, die in de meeste gevallen eerder in 
de ronde-tafelgesprekken besproken zijn. In deze vergadering wordt gesproken over:
a.  Vaststellen verslag informatieve beeldvormende bijeenkomst d.d. 17 september 

2014 [besluit]
b. Vaststellen verslag  ronde-tafelgesprekken d.d. 22 september 2014 [besluit]
c. Bestemmingsplan Buitengebied, correctieve herziening (2014-37628) [besluit]
d.  Conceptveiligheidsstrategie 2015 – 2018 en ontwerpmeerjarenbeleidsplan politie 

2015 – 2018 [voorhang, fi naal debat]
e.  “Eff ecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst”; rapport van de Rekenkamer-

commissie [fi naal debat]
f. Regionale Uitvoeringsnota Zorg voor Jeugd 2015 – 2016 [fi naal debat + besluit]
g.  Beleidsnotitie Sociaal Domein, Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en 

Verordening Jeugdhulp [1e debatronde]
h. Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 – 2019  [verkennend debat]

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

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

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone  om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook inzien 
op de website via  voorst.notudoc.nl of via de (gratis) app Politiek 
Archief. De stukken liggen eveneens ter inzage in het gemeentehuis.

In de raadzaal is WIFI aanwezig, zodat u tijdens de vergaderingen de stukken digitaal 
kunt bekijken via uw eigen apparatuur.

� Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst? 

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
6 oktober 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal 
  gemeentehuis Twello
13 oktober 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken raadzaal
 (o.a. over begroting) gemeentehuis Twello
13 oktober aansluitend Auditcommissie  kamer 113, 
 (o.a. onderzoek begroting) gemeentehuis Twello
21 oktober 19.00 uur Kennismaking / fractieingang
 inloop Voorster politiek gemeentehuis Twello
27 oktober 10.00 uur Raadsvergadering raadzaal  
 (begrotingsdebatten) gemeentehuis Twello
27 oktober 19.30 uur Ronde-tafelgesprek raadzaal 
  gemeentehuis Twello
10 november 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal
 (besluiten over begroting) gemeentehuis Twello

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

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

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

Subsidieregeling woningisolatie verlengd 

Provincie Gelderland heeft de subsidieregeling woningisolatie 
voor huiseigenaren in de gemeente Voorst verlengd tot eind de-
cember 2015. Een belangrijke voorwaarde om voor de subsidie in 
aanmerking te komen is dat de 
woningisolatiewerkzaamheden 
in 2014 of 2015 uitgevoerd wor-
den. 
Aanvragen moeten uiterlijk 
1 september 2015 binnen zijn bij 
de gemeente Voorst.

Meer informatie: 
www.voorst.nl/wonen/milieu-
afval-en-d uurzaamheid/
duurzaamheid/subsidie-
isolatie-woningen

Vrijwilligers uitgenodigd bij Pitch&Putt

Vrijwilligers die betrokken zijn 
bij de organisatie van diverse 
dorpsfeesten in de gemeente 
Voorst waren onlangs te gast 
bij Pitch&Putt Golf Bussloo. Bas 
van Roosmalen, de eigenaar van 
Pitch&Putt, heeft burgemeester 
Jos Penninx deze avond aange-
boden als dank aan een aantal 
vrijwilligers voor hun inzet voor 
de gemeenschap in de gemeente 
Voorst. Burgemeester Jos Pen-
ninx: “Dorpsfeesten dragen bij 
aan de gemeenschapszin. Het 
is belangrijk om de gemeen-
schapszin te behouden en mis-

schien zelfs te versterken. Ik 
spreek mijn waardering uit voor 
iedereen die betrokken is bij de 

organisatie van dorpsfeesten. 
Hartelijk dank aan Nathalie en 
Bas van Roosmalen voor hun ini-
tiatief en gastvrijheid!' 
Meer informatie: www.voorst.nl 



Mode en Wonen
Het najaar in met 
de nieuwste trends
In deze mode en wonen bijlage 
presenteren een groot aantal 
regionale bedrijven de nieuwste 
trends voor het najaar en het aan-
staande winterseizoen.

De moderne mens wordt steeds 
modieuzer, er wordt meer tijd 
besteed aan uiterlijk, kleding en 
ook op het gebied van wonen.
In deze special vindt u een mix 
van diverse thema’s zoals dames- 
en herenmode, sport, schoenen, 
cosmetica, sieraden, en woning-
inrichting.

Er is veel moois te zien in het 
centrum van de Stedendriehoek, 
veel aandacht wordt er ook ge-
schonken aan de presentatie in 
de etalages. Modezaken die naast 
mooie kostuums ook schoenen, 
horloges, luxe accessoires en 
cosmetica aanbieden. Kadoshops 
hebben een ruime keus in vazen, 
kussens, kaarsen etc.

Najaarsmode 2014 laat u kennis 
maken met de allerlaatste snufjes, 
ideeën en trends voor het komen-
de seizoen.

Op de volgende pagina’s gunnen 
de deelnemende winkeliers u een 
kijkje in het ruime assortiment.

COSMETICA
HERENMODE

KAPPERS
SCHOENEN

WONEN EN SFEER
DAMESMODE 
KINDERMODE

BRILMODE
WOONINRICHTING

najaar special 2014



www.trend-4you.nl

Tegen inlevering van deze bon 

op een product naar keuze
€ 2,50 korting

Geldig in de maand 
oktober 2014

✁

✁

U kunt ook altijd bellen voor een afspraak 06-41376759 of 0571-849604

OPENINGSTIJDEN:
di. en do. 10-17.30 uur vr. 18-20.30 u. en za. 10-16.00 u.
Raccorderment 109 Twello - info@vanmourik-vloeren.nl
www.vanmourik-vloeren.nl

UITERMATE GESCHIKT VOOR 
VLOERVERWARMING!!!

KOM ONZE NIEUWE COLLECTIE 
KLOOSTER LAMEL VLOEREN 

EENS BEKIJKEN...

Torenbosch 66
7391 CA  Twello
(0571) 27 27 87

www.eckhuys.nl

Bremstraat 7 Twello

€  199.000,- k.k

OPEN DAG 4 OKTOBER

Rijksstraatweg 133g Twello €  339.000,- k.k

-- T
E K

OOP --

Goeman Borgesiusstraat 36 Twello

€  224.000,- k.k

OPEN DAG 4 OKTOBER

Ardeweg 6 Wilp

€  289.000,- k.k

-- T
E K

OOP --

Van Ghentstraat 2F Twello

€  299.000,- k.k

-- T
E K

OOP --

Conradstraat 15 Deventer

€  259.000,- k.k

OPEN DAG 4 OKTOBER

Lage Landenlaan 34 Apeldoorn

€  489.000,- k.k

OPEN DAG 4 OKTOBER

Derk Brouwerstraat 33 Twello

€  229.000,- k.k

-- T
E K

OOP --

IJsseldijk 43 Welsum

€  349.000,- k.k

-- T
E K

OOP --

Van Goghstraat 10 Twello

€  165.000,- k.k

OPEN DAG 4 OKTOBER

Hessenlaan 11 Teuge

€  299.000,- k.k

-- T
E K

OOP --

In het centrum van Twello, in “Residence Veldhoen”,  gelegen zeer royaal pent-
house. Dit penthouse heeft de beschikking over maar liefst drie balkons. Het 
complex is in 1996 gerealiseerd en is volledig geïsoleerd. Het appartement 
beschikt over een eigen dubbele parkeerplaats en afgesloten berging in de 
kelder van het gebouw.
Indeling: Entree met lift in eigen hal, royale woonkamer met veel lichtinval, keu-
ken met inbouwapparatuur te weten: vaatwasser, oven, magnetron en 4-pits 
gaskookplaat, twee slaapkamers, waarvan één zeer royaal, ruime badkamer 
met douche en een dubbele wastafel, drie grote balkons waarvan u uit elke 
hoek van de zon kunt genieten.
Het appartement is onderdeel van een kleinschalig appartementencomplex 
met totaal 11 appartementen. De maandelijkse bijdrage aan Vereniging van 
Eigenaren bedraagt  361,54. Het appartement ligt centraal op korte afstand 
van het centrum en het NS station.
Deze aanbieding is geheel vrijblijvend. In de onderhandelingen wordt er altijd van uitge-
gaan dat koper na het verstrijken van de datum van ontbindende voorwaarden een zeker-
heidsstelling (bankgarantie/waarborgsom) bij de notaris zal deponeren.

je huis verdient het!

HEERDE - Bonenburgerlaan 25 - 8181 HB - Tel.: 0578 - 69 15 43 
TWELLO - Domineestraat 18 - 7391 GH - Tel.: 0571 - 27 11 73
WWW.DRAAIJERVERFENWAND.NL
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Koppelstraat 35, 7391 AK  Twello

[T] (0571) 270049

[F] (0571) 270549

[I] www.koerkamp.nl

[E] info@koerkamp.nl

� NIEUWBOUW

� AAN- EN VERBOUWINGEN

� RESTAURATIE

� BADKAMERS

� MACHINAAL TIMMERWERK

6% BTWProfi teer van de

re
ge

lin
g t

ot 1 juli 2015

Btw regeling verlengd tot 1 juli 2015

Wij adviseren u graag over uw hypotheek!
Ook in het nieuwbouwproject De Boomgaard/De Schaker.

Bel voor een afspraak: (0571) 27 44 40 of stap gerust eens binnen.

Waarom 
niet/wel? Nieuwbouw woning

Boomgaard / De Schaker

Duistervoordseweg 49, 7391 CB Twello 
T. 0571 - 27 44 40   -  E. info@berends-slump.nl
www.berends-slump.nl Noord- en Oost-Gelderland

WillyS, een speciaalzaak, 

al 15 jaar in Twello

Meubel Master 
Leegverkoop 
Zoals wellicht bekend, wordt het pand van Meubel Master 
aan de Duistervoordseweg waarschijnlijk binnen afzienbare 
tijd afgebroken, dit om ruimte te maken voor nieuwbouw. 
Het huurcontract was daarom op 30 januari 2014 afgelo-
pen, op deze datum zou de winkel leeg opgeleverd moeten 
worden en zouden wij naar een nieuwe locatie moeten ver-
huizen. Met de eigenaar van onze huidige winkel zijn we 
overeengekomen dat wij tegen een sterk gereduceerde 
huurprijs deze winkel kunnen blijven gebruiken tot de wer-
kelijke sloop, mede om verpaupering van deze locatie te ver-
komen. Verwacht wordt dat dit nog enige tijd zal gaan 
duren.

Nieuwe formule start op onze benedenverdieping
In samenwerking met diverse fabrikanten zijn wij in Twello 
gestart met onze eerste XL-HomeOutlet, een nieuwe no-
nonsense formule waar u zowel ONLINE als in de WINKEL 
terecht kunt. Wat XL-HomeOutlet biedt is kwaliteit tegen 
een geweldig lage prijs, altijd 40% korting! XL-HomeOutlet 
heeft geen vaste collectie maar is altijd op zoek naar diversi-
teit en kwaliteit welke wij aan kunnen bieden met onze 
vaste korting.
Ook hebben wij met diverse fabrikanten een deal voor het 
afnemen van grotere aantallen gemaakt zodat wij diverse 
artikelen nog na kunnen leveren (ook andere kleuren en 
opstellingen) met onze vaste korting van 40%. Voor alle 
XL-HomeOutlet artikelen geldt de volledige CBW garantie. Iedereen weet het, de tijd vliegt. 

Maar als je dan hardop zegt: “al 15 
jaar een winkel” of de letters aan 
papier toevertrouwt dringt het pas 
echt tot je door: waar blijft de tijd? 
Heel simpel, als je met plezier, pas-
sie en interesse met je klanten en 
collega’s werkt, dan is tijd geen 
onderwerp.

Vijftien jaar WillyS is natuurlijk wel 
reden voor een bescheiden feestje. 
Dit feestje vieren we  van dinsdag 7 
t/m zaterdag 11 oktober met diverse 
leuke jubileum acties. Reden 
genoeg voor een bezoek aan onze 
grote matenspeciaalzaak. 
Toch nog maar even een korte 
terugblik. Op 8 oktober 1999 
begonnen Willy en Gerda met een 
bescheiden winkel van 80 m2, 
maar al in maart 2001 werd het nog 
steeds leegstaande deel aan de 
 Duistervoordseweg 9B erbij 
gehuurd. Vanaf die tijd is er een 
ruime zaak met een mooie, grote 
etalage en een heerlijke werkruim-

te achter. Naast kleding kwam er 
(basis) lingerie en badkleding bij en 
hiermee werd na een aantal jaren 
ook weer gestopt. Wat bleef waren 
heel veel mooie kleding merken 
speciaal voor vrouwen vanaf maat 
42. Zoals u al wel eerder heeft kun-
nen lezen is het ontwerpen van 

mode voor volle vrouwen een vak 
apart. Steeds meer leveranciers 
gingen dit ontdekken en de ‘kle-
ding veranderde in échte mode’. 
Helaas zijn er mensen die den-
ken dat mode voor grote maten 
alleen maar bestaat uit ‘tenten 
met punten’. Dat is allang niet 
meer het geval. Mode voor een 
maatje meer is échte mode, maar 
dan wel specifi ek ontworpen voor 
díe vrouw. Graag nodigen we u 
dan ook uit voor een (hernieuw-
de) kennismaking met heel veel 
moois bij WillyS.

Van Mourik vloeren 
geeft advies in houten 
vloeren op 
vloerverwarming
Hele nieuwe woonwijken en bedrijvencomplexen worden standaard 
opgeleverd met betonvloeren met vloerverwarming daarin geplaatst. 
De redenen hiervoor zijn divers. Het heeft met name met het uitste-
kende rendement en comfort te maken. Doordat de warmte vanuit de 
vloer komt voelt de vloer niet koud aan. 

De trend in de markt op vloeren gebied de afgelopen jaren zijn houten 
vloeren! Veruit de meeste vloeren worden bedekt met houten vloeren, 
parket, duoplanken en laminaat. Houten vloeren hebben een warme, 
landelijke en natuurlijke uitstraling. Hout reageert op het toe- en afne-
men van de luchtvochtigheid. De juiste oplossing daarvoor is om het 
hout rechtstreeks te verlijmen op de betonvloer. Een duoplank is dun-
ner dan de standaard dikte. Het laagje eikenhout van bijvoorbeeld 4 
mm of 6 mm dik  is verlijmd op een multiplex onderlaag. Deze opbouw 
van de plank verlaagd de werking van de duoplank. Een tapisvloer kan 
ook zeer goed op een vloer met vloerverwarming worden gelegd. De 
opbouw van de tapisvloer is nagenoeg hetzelfde als de opbouw van de 
duoplank. 
De duoplank heeft af fabriek al de opbouw die bij een tapisvloer ter 
plaatse wordt bewerk-
stelligd.

Daarnaast wordt gead-
viseerd om het vloer-
verwarmingssysteem 
op een verantwoorde 
manier te gebruiken. 

Kortom houten vloe-
ren op vloerverwar-
ming? Geen probleem!
Voor meer advies bent 
u van harte welkom 
aan het Raccordement 
109 in Twello, of kijk 
op de website www.
vanmourik-vloeren.nl 
voor meer informatie.



www.vdbeltmakelaardij.nl
Open huis

Zwartewaterstraat 12, Deventer 

Langestraat 58, Deventer 

Spaarpotstraat 19, DeventerRozenstraat 45, Deventer

Schoolstraat 51, Twello

Metsustraat 16, Deventer 

Oude Rijksstraatweg 63+65, Twello 

€ 129.000,-- k.k.

Grote Barteldweg 38, Twello 

€ 265.000,-- k.k.€ 189.500,-- k.k.

Bleriotstraat 20, Teuge 

€ 385.000,-- k.k.

€ 149.000,-- k.k.

Mozartstraat 88, Twello 

€ 269.000,-- k.k.

Pothoofd 28, Deventer 

€ 489.000,-- k.k.

€ 149.000,-- k.k.

€ 209.000,-- k.k.

Twelloseweg 18a, Steenenkamer 

€ 460.000,-- k.k.

€ 144.500,-- k.k.

Bleriotstraat 22, Teuge 

€ 315.000,-- k.k.

Hackfortweg 1, Twello 

€ 239.000,-- k.k.

€ 1.090.000,-- k.k.

zaterdag 4 oktober
van 11.00 - 15.00 uur

Twello
Dorpsstraat 19, Twello
Telefoon (0571) 27 33 77
Telefax (0571) 27 38 04

Internet
Internet: www.vdbeltmakelaardij.nl
E-mail: info@vdbeltmakelaardij.nl

OPEN HUIS
zaterdag 
4 oktober 

van 11.00 - 15.00 uur
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Pand Tien: de nieuwe 
winkel voor woonaccessoires, 
sieraden, tassen etc.

De nieuwste breimode 

Fons Viester, eigenaar van de welbekende 
Marskramer vestiging in Twello weet als geen 
ander dat je eens in de zoveel tijd moet over-
gaan tot een verbouwing, restyling of op zoek 
moet gaan naar een geheel nieuw concept. 
Juist in deze tijd dat je alles op alles moet zet-
ten om de klant niet je deur voorbij te laten 
lopen. Om dit doel te bereiken heeft Viester 
grote plannen met zijn winkel. Zo zijn de 
plannen voor een grote verbouwing van de 
Marskramer winkel die het komende voorjaar 
zal plaats vinden al grotendeels rond. 
Op dit moment is alles in werking gezet om 
de nieuwe winkel ‘Pand Tien’’ vorm te geven. 
Viester: ‘’Dit wordt een winkel die er elk sei-
zoen anders uit zal zien en waar de klant spe-
cifi eke artikelen op het gebied van woonacces-
soires zal kunnen vinden. Maar ook de siera-
den, tassen enz. worden er geen dertien in 
een dozijn. Nee, de medewerkers gaan nog 
meer dan nu het geval is op pad om de beur-
zen in binnen- en buitenland te bezoeken, dit 
om zo het nieuwste van het nieuwste in de 
schappen te hebben. Mooiere artikelen voor 

in de woning, daar gaat het om bij Pand tien. Door regelmatig te wisselen van het aanbod is 
men zeker van een bepaalde exclusiviteit en dit tegen een aantrekkelijke prijs. 

De naam Pand Tien is afgeleid van het huisnummer 10 in de Van Ghentstraat. Pand Tien 
wordt volgens Fons Viester onderscheidend en eigentijds in zijn soort en zal beslist een 
aanwinst worden voor het Twellose winkelbestand.

Onze najaars collectie is binnenOn e najjja

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E
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2, 3 & 4 oktober
aanbiedingg

OP ALLE BROEKEN

i bbbiiii

10% korting

OP ALLE BROEKENOP ALLE BROEKEN

korttiing

        MAC, Double Face, Gafair, Helena Hart,                                            New Star, enz.

Breien en haken is al enige tijd weer helemaal in. Nog niet eer-
der werden kleurrijke garens op een dergelijke grote schaal 
gebruikt in breimode. Zelfs bekende ontwerpers en modehui-
zen maken op dit moment veel gebruik van handwerktechnie-
ken zoals breien, haken, weven, vilten en borduren. Jong en 
oud pakken de pennen weer op, gebreide truien en vesten ‘look’ 
is modern en steeds meer mensen vinden het leuk om voor 
zichzelf of anderen te breien met de prachtige garens van nu.

Voskamp Textiel in Voorst heeft een ruime keuze in ‘zelf doen 
materialen’ variërend van de nieuwste breigarens tot allerlei 
bandjes, knopen, handwerkmaterialen, enz. Naast de fantasie 
garens waarmee men snel en eenvoudig modieuze sjaals kan 
breien, is er ook een ruime collectie garens om vlotte truien en 
vesten van te breien. In het komende seizoen zijn er veel wol-
len garens of wolmengingen en met de bijbehorende patronen 
is een mooi resultaat ook voor de beginnende breister mogelijk. Naast de vele vrolijke kleu-
ren die je dit seizoen veel ziet zijn er ook veel natuurlijke kleuren te koop. Voor wie bijvoor-
beeld een tas wil breien kan dat ook want er zijn diverse voorbeelden en patronen van tassen 
gemaakt van viltwol. Helemaal hip zijn dit seizoen de gehaakte of gebreide mutsen in ver-
schillende modellen en ook in het interieur zie je op allerlei manieren veel haak- en brei-
werk terug. Voor wie nieuwe technieken wil leren zijn er diverse workshops te volgen, bij-
voorbeeld 2 kleuren patent, kabels, twisted stitch en sokken breien.

Nieuwsgierig geworden?
Kom op de inspiratie dagen op 3 oktober (13.30-20.00 uur) en 4 oktober (9.00-17.00 uur) bij 
Voskamp Textiel, Rijksstraatweg 148 in Voorst.



Voor de nieuwste 
breigarens, breiboeken 
en handwerken naar:

 

Heeft u onze woonaccessoires al ontdekt? 
Mooie en betaalbare items voor in huis. 

 
Bekijk ons assortiment en bestel makkelijk 

online! Afhalen en bezorgen mogelijk. 
www.boddeke.nl/winkel 

 
 

Haarden, kachels & schouwen 
Schoorsteenvegen, gashaard onderhoud 

Woonaccessoires 
Klokkenkampsweg 17, Twello 

Tel: 0571-272019 
www.boddeke.nl 

  

ARISTAR - CHARMANT - DUTZ - ENTOURAGE OF 7

ESPRIT - HENRY JULIEN - LACOSTE

LA EYEWORKS -  LAFONT - LINDBERG - MICHAEL KORS

  NIKE - PRODESIGN - THEO - VINGINO

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

EXCLUSIEVE OOGMODE 
HOOGSTAANDE OOGZORG
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Bij Schoenen van Rein
is het herfst in de winkel
Verrassend, trendsettend, modern, 
duurzaam en altijd een perfecte 
pasvorm! U bent op zoek naar 
schoenen en laarsjes die passen bij 
uw eigen persoonlijke stijl. Maar 
vooral ook naar schoenen en 
laarsjes die passen. Waar u lekker 
lang op kunt wandelen, werken of 
winkelen, zonder dat uw voeten 
protesteren. Schoenen in verschillende stijlen 
en breedte maten met een pasvorm voor elk 
voettype. Allemaal geschikt voor eigen 
voetbed. En u bent verzekerd van vakkundige 
bediening. 
U wilt toch ook “het Beste voor uw Voeten”. 

Comfort is de 
trend voor 
schoenen. Be-
scheiden hak-
ken en mooi ge-
vormde leesten 
met kwalitatief 
hoogwaardige 
materialen vor-
men de basis 
voor de rijke 
uitstraling. Een 

pure, duurzame uitstraling zonder al teveel 
opsmuk. De kracht zit ‘m in de details, veel 
combi’s, prachtige materialen, metallic en 
snake-printjes. De collectie is neutraal en laat 
zich gemakkelijk bij veel stijlen goed combi-
neren.

Een mix en match van stijl-
en, patronen en materialen. 
Het draait vooral om 
originaliteit, wat past bij 
elkaar? De komende winter 
ziet u veel breisels en 
bontlook, vooral in de 
kleding. Allemaal zachte, 
comfortabele en warme 
materialen gecombineerd 
met schoenen die een iets 
ruiger uiterlijk hebben. 

Dit seizoen mogen enkellaarzen weer gedragen 
worden. Super vrouwelijk of juist in een stoer 
(heren)model. Draag de jurk met laarsjes voor 
een speelse uitstraling. 

Voor de koukleumen onder ons zijn er 
enkellaarsjes met een winters vachtje voor 
heerlijke warme voeten.

raccordement 127 | twello
www.schoenenvanrein.nl

De mannen gaan ook warm 
en stoer het najaar in met 
boots in gevette materialen. 
Bij de nette schoenen voor 
de heren wordt gevet leer 
gebruikt, gecombineerd met 
gevet suède, om even die 
stoere look te krijgen zodat 
de schoen te combineren is 

bij een pak en bij jeans. Ook zwart en bruin 
zijn bij de heren de trend. 

Nieuw in de collectie zijn de wandelschoenen 
van Gri-Sport. De dames- en heren collectie 
van Gri-Sport bestaat uit lichtgewicht wan-
delschoenen met een ergonomische pasvorm 
voor veel loop comfort. De schoenen zijn 
uitgevoerd met een “active zool” die bij elke 
stap optimale demping geeft, of de schoenen 
zijn uitgevoerd met een Vibram zool die 
sterk en soepel is en bovendien zorgt voor 
grip en een goede afwikkeling. Het grootste 
gedeelte van de collectie is uitgevoerd met 
‘Spo-Tex’voering, de voering maakt de 
schoen waterdicht maar blijft wel ademend.

U kunt bij ons terecht voor al uw vragen 
over voeten en wat voor u de juiste schoenen 
zijn.

Nieuwsgierig geworden naar onze 
collectie? Wij zien u graag in onze winkel 
en onder het genot van een kopje koffi e kunt 
onze collectie bekijken en proberen.

Woensdag 8 oktober 
bij NIKKI en NICOLLE:

VIP-EVENING 
Op woensdagavond 8 oktober is het weer zo ver, voor 
de derde keer organiseren Nikki’s Fashion en Nicolle 
Mode een VIP-evening. 

Ook dit jaar zijn er weer een aantal enthousiaste 
ondernemers uit Twello en omstreken bereid gevon-
den mee te werken, aan deze gezellige avond. Zo is 
het mogelijk make-up en schoonheidsadvies te krij-
gen van schoonheidssalon Chic en Health & Beauty 
Products, en kunt u bij de dames van AMI Kappers 
(Mecatorplein Apeldoorn) informeren naar de nieuw-
ste haarmode trends. G&W Gezondheidswinkel laat 
u kennis maken met de verschillende producten van 
Biotherm en Oogwereld Jos showt u de meest trendy 
brillen monturen. Ook is het mogelijk om bij uw 
nieuwe kleding een prachtige armband uit te zoeken 
van t-style jewelry.

Niet alleen aan het uiterlijk wordt aandacht besteed, 
aan de innerlijke mens wordt ook gedacht. Limburgia 
Vlaaispecialiteiten laat u heerlijke vlaaien proeven. 
De fi rma Wijnen en ZN. verzorgt een wijnproeverij.
Onder het genot van een hapje en een drankje van 
De Vier Seizoenen hopen we dat ook deze editie van 
de VIP-evening bij Nikki’s Fashion en Nicolle Mode 
een groot succes wordt. Tevens maakt u deze avond 
kans op een kleding- of dinerbon.
 
Een ieder is van harte welkom op 8 oktober van 18.00 
tot 21.00 uur bij Nikki’s Fashion en Nicolle Mode aan 
de Duistervoordseweg in Twello.

Huidverzorging in 
goede handen 
bij Gezond en Wel
Toen ik Bea leerde kennen, zo’n drie jaar terug, 
merkte ik meteen dat ik met een echte onderneem-
ster te maken had. Veel kennis van zowel drogisterij 
als van luxe huidverzorging en geuren, zeer gemoti-
veerd maar vooral vrolijk naar iedereen. Toen ze mij 
vertelde dat ze dan ook al jaren in deze winkel werkt 
en sinds (toen twee jaar) de winkel had overgenomen 
verbaasde mij dat niets, toch begon toen net de eco-
nomische crisis en dat hakte er goed in.

Begin van het jaar vertelde ze mij dat ze wel wat 
anders met haar winkel wilde, want haar personeel 
merkte ook dat de vraag naar natuurlijke en/of biolo-
gische producten begon te groeien en als jij je in een 
kleine gemeenschap wil onderscheiden moet je 
anders zijn dan anderen. Ze begon te vertellen over 
het concept ‘gezond en wel’. Ik als Rayonmanager 
van Biotherm kende het concept wel maar niet in 
combinatie met luxe. Toen ik me in deze combinatie 
wat meer ben gaan verdiepen kwam ik er achter dat 
het wel bij luxe maar zeker ook bij het huidverzor-
gingmerk Biotherm past.

Biotherm is een water merk en zoals iedereen weet, 
water is leven, zonder water geen leven(de) huid. 
Daarom is Biotherm ook erkentelijk voor de huid. 
Het hoofd ingrediënt is Puur thermaal Plankton wat 
gewonnen wordt uit de thermale bronnen in met 
name Frankrijk. Dus het gezonde en natuurlijke van 
‘gezond en well’ past precies bij Biotherm voor zowel 
gezichts- als lichaamsverzorging voor zowel mannen 
als vrouwen.

Kom gerust eens langs in deze nieuwe 
Gezondheidswinkel en laat u adviseren over dit 
prachtige merk. Saskia Hogenbrink, Rayonmanager 
Biotherm.

U vindt de Gezond en Wel winkel 
in de Van Ghentstraat 9/11, Twello. 



De hele
maand

Oktober

10%
Korting

ALLE HEREN NACHTMODE

www.divalingerie.nl
Duistervoordseweg 15

Twello

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON:

BASIS KLEUREN 
IVY HAIR CARE 
VERZORGINGSPRODUCT T.W.V. 5 14,95

*
GRATIS+

ALLEEN I.C.M. KNIPPEN EN DROGEN

EN AMI BEAUTYCARD 
MET 5 5,- SPAARTEGOED 1  27,50*

*Exclusief toeslagen. Niet geldig i.c.m. andere acties. 
Geldig t/m 31 oktober 2014. Spaartegoed is 

alleen voor nieuwe beautycardhouders.

Twello
Marktplein 32  

T 0571 271 565

Wijnholds   Optiek
brillen • contactlenzen • optometrie

Duistervoordseweg 5 Twello  •  0571-277066

Welkom bij 
Wijnholds Optiek

Kijk voor mooie collectie foto’s 
op onze website of volg ons via

Duistervoordseweg 9a - Twello - www.willys.nl - 0571/280357

Al bijna

15 Jaar
slaagt elke

vollere vrouw
voor 

 échte mode én
gezelligheid mét 

 een eerlijk advies
het beste in Twello ! 
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Oerdijk 2 | 7433 AA Schalkhaar
T 0570-591007

www.buitenwonen.nl
www.vrielinkmakelaars.nl

GRATIS WAARDEBEPALING 
VAN UW HUIS

U
w 

m
ak

el
aa

r: 
D

an
ië

lle
 L

ee
rk

es

■  Knip de bon uit en stuur deze op naar Vrielink Makelaars 
Antwoordnummer 1043, 7400 VE Deventer.

■  Neem contact op met ons kantoor, 0570 - 591007 of 
stuur een mail naar info@vrielinkmakelaars.nl

■  of bezoek ons inkoopkantoor aan de Rijksstraatweg 97 te Twello 
op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon

Emailadres

■  Ik wil graag een vrijblijvende, maar deskundige 
waardebepaling van Vrielink Makelaars / Buitenwonen.

■  Ik wil graag een vrijblijvende en betrouwbaar advies voor 
mijn  hypotheek en verzekeringen.✃

ZATERDAG 4 OKTOBER

OPEN HUIS 
tussen 11.00 en 15.00 uur

Deelnemende panden zijn:
- Enkweg 17 Posterenk
- De Barnte 37 Twello
- Woudweg 1A Teuge
- Bleriotstraat 31 Teuge

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello • (0571) 27 12 66

De moderne spijkerboek van Berends & Slump

Mode, wonen …. 
en financiële rust
Als je het hebt over mode en 
wonen, dan leg je niet direct de 
link naar bankzaken, hypotheken 
en verzekeren. Modieus = vol-
gens de nieuwste mode / naar de 
laatste smaak / trendy / hip / 
modern / vlot. Het Voorster 
Nieuws brengt ieder jaar een 
mode&wonen-special uit en 
vraagt ons daarin te adverteren. 
Dan mag je ook een redactioneel 
artikel plaatsen. Dat is dit artikel, 
tevens blogje op www.berends-
slump.nl. Waarom passen saaie 
fi nanciële voorzieningen toch in 
de mode-wonen-special? Ons 
antwoord: daar begint het.

Modieus begint met ….
Je kunt nog net zo modieus zijn, 
als de middelen ontbreken, dan 

blijf je wellicht toch, min of meer 
gedwongen, hangen in het verle-
den. Of je moet heel creatief zijn. 
Dat geldt zeker voor kleding, 
woninginrichting en woonwensen. 
Maar zeer zeker ook voor de min-
der aansprekende, voor velen 
gewoonweg saaie, fi nanciële voor-
zieningen. Daar heb je ook oude 
wereld en nieuwe wereld. Het eens 
gesloten en niet meer naar omkij-
ken is niet meer van deze tijd. En 
dan hebben we het nog niet eens 
over de veranderde regelgeving met 
provisieloze verzekeringen, etc. 
Berends & Slump is 
vooruitstrevend(er) op dit gebied. 
Eerst inventarisatie en analyse: als 

je weet waar je staat, kun je bepa-
len waar je voor gaat. Dan advies 
en vervolgens bemiddeling, ser-
vice en periodieke nazorg. 
Samen inzicht creëren en een 
plan opstellen. Samen alle puz-
zelstukjes leggen; van hypotheek 
tot autoverzekering en van spaar-
rekening voor studie van de kin-
deren tot oudedagsvoorziening. 
Wij helpen u graag bij het creë-
ren van fi nanciële rust waardoor 
u bij de tijd bent en blijft. Om 
toch in de trant van deze 
mode&wonen-special af te slui-
ten: als u de modieuze spijker-
broek op moet houden, heb dan 
ook een fi nancieel plan. Bel 
Berends & Slump: (0571) 27 44 
 40 (Duistervoordseweg 49 in 
Twello).

Duurzaamheid en 
respect voor de natuur 
vormen basis voor de 
nieuwste interieurtrends
De woontrends voor het seizoen 2014-2015 worden vooral bepaald door 
de mondiale aandacht voor duurzaamheid en het behoud van moeder 
aarde voor de komende generaties. Dit zie je terug in de megatrend 
vintage waarbij hergebruik van materialen, meubelen etc. centraal 
staat. Ook de kleuren passen naadloos in deze beweging. Vervaagde en 
vergrijsde tinten, (verwassen) denimkleuren, poederpastels en koper-
tinten komen veelvuldig terug in gordijn- en meubelstoffen. 

Maar ook allerlei woonaccessoires ademen de sfeer van producten met 
een geschiedenis. De vintagekleuren worden gecombineerd met de 
kleur van het jaar; TEAL en de nieuwkomers warmgeel en ijsblauw. 
Voor wie het wat minder uitgesproken wil, zijn combinaties met wit- en 
natureltinten een prima alternatief. Bij Draaijer Verf & Wand in Twello 
is men niet alleen op de hoogte van de laatste trends, maar heeft men 
ook de nieuwste collecties verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen 
en vloeren in huis die bij deze trend passen.

“Trendwatchers reizen de hele wereld af om uit te vinden en te proeven 
wat er in de wereld speelt. Zij zijn als geen ander in staat om maat-
schappelijke bewegingen te vertalen naar kleur- en materiaalbeelden 
voor diverse bedrijfstakken. Ook de woonbranche maakt veelvuldig 
gebruik van deze informatie. Zo zijn fabrikanten in staat om tijdig met 
producten te komen die inspelen op nieuwste kleuren, dessins, structu-
ren en materialen. Het resultaat daarvan vind je dan op het juiste 
moment terug in de winkels”, aldus een enthousiaste Berry Draaijer 
eigenaar van de gelijknamige winkel aan de Domineestraat 18 in Twello.  
Voor het komende seizoen wordt voorspelt dat de wereldwijde trend 
Vintage nog verder in omvang toe zal nemen. Kringloopwinkels wor-
den platgelopen door consumenten die op zoek zijn naar leuke kastjes, 
stoeltjes en bankjes om die vervolgens een tweede leven te gunnen in 
hun eigen interieur. Ook Marktplaats.nl draait als nooit tevoren. Naast 
de gevolgen van de crisis ligt vooral het besef dat grondstoffen niet 
onuitputtelijk zijn ten grondslag aan deze trend. Fabrikanten spelen 
handig in op deze ontwikkeling door materialen en meubels te maken 
die al een heel leven achter zich lijken te hebben. Vandaar ook dat ver-
grijsde en vervaagde tinten veelvuldig terug te vinden zijn in woning-
textiel, meubelen en woonaccessoires. In onze winkel zien we de vin-
tagetrend vertaald in allerlei vervaagde dessins die je in diverse behang-
boeken tegenkomt. Maar ook in karpetten en gordijnstoffen zie je het 
terug. Vergrijsde kleuren, jeanstinten, rokerige, poederachtige pastels 
geven materialen een doorleefd uiterlijk. De kleuren worden gecombi-
neerd met wat steviger kleuren voor mensen die van een expressief huis 
houden of met witten en naturellen voor bewoners die voor een rustige 
uitstraling kiezen. 

Welke voorkeur je ook hebt, Draaijer Verf & Wand heeft er de juiste col-
lecties voor in huis en koppelt daar er een perfect en gratis advies aan 
vast. Jouw stijl dankzij ons advies.

Voor meer informatie:
Draaijer Verf & Wand, Domineestraat 18, 7391 GH  Twello
www.draaijerverfenwand.nl, Telefoon: 0571  - 271 173 



 

20% Korting 
op alle Biothermproducten

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

drogisterij - parfumerie - schoonheidssalon

Actie is geldig van 1 t/m 18 oktober 2014. 
Zolang de voorraad strekt.

Uw             GezondheidsWinkel Twello
5

4. 
t.

llooooooooooo

Asselsestraat 42
7311 EM  Apeldoorn
Tel. 055-5786966

Van Ghentstraat 8
7391 CR  Twello
Tel. 0571-273392 

Een gecertifeceerd Meester Schoenmaker
Schoenmakers Gilde voor kwaliteitsreparatie

Hooijer’s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Voor meer informatie over vakkundige 
reparatie van uw kwaliteitsschoenen, kijk op 

W W W.SCHOENM AKERSGILDE.NL

Als uw banden
versleten zijn,

gooit u uw auto toch
 ook niet weg !?

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

DE NIEUWE NAJAARSCOLLECTIE IS BINNEN
NIKKI’S FASHION 

TRENDY NAJAARSMODE 2014

Vero Moda - Garcia Jeans - Enjoy - 
Il Dolce - Lerros - Street One - Esprit - 
Mustang - Cars Jeans - Pearle Nera - 

TomTailor enz...Sandwich - Expresso - Enjoy - Soya - Angels - 
Cecil - Dreamstar enz...

Nicolle mode heeft
een sprankelende collectie
  Loop even binnen....

Aktie geldig van 1 t/m 4 oktober 2014

ALLE dames en heren JACKS EN JASSEN

20% KORTING

Sandwich -
C

Akti

Noteer alvast in uw agenda 
Woensdag 8 oktober 

Exclusieve V.I.P. Evening 
met medewerking van diverse ondernemers. 

Zie pagina 21

MAAK KENNIS MET 
HET GEVOEL VAN 

HAAR DAT BIJ U PAST
Kom vrijblijvend binnen, wij adviseren u graag!

by:

Dorpsstraat 16-18   Twello   0571-276734   www.elyts.nl
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Eckhuys Makelaars gaat met de tijd mee

Koop of verkoop …. 
Eckhuys denkt graag met u mee
Never a dull moment. Sinds de oprichting van Eckhuys Makelaars in 
september 2005 is het nooit saai geweest. Van een exploderende huizen-
markt in de beginjaren, met al maar stijgende prijzen, tot de crisis in de 
voorbije jaren. Nu lijkt de huizenmarkt zich te herstellen. Dat biedt 
mogelijkheden voor zowel kopers als verkopers. En in dat proces denkt 
Eckhuys Makelaars graag mee. Ook het kopen en verkopen van een 
woning is “mode-gevoelig”. In deze woon-mode-special treft u onze 
advertentie aan en in dit artikel stellen wij ons graag (opnieuw) aan u 
voor. Ons logo en onze website zijn vernieuwd. Modieuzer. Maar dat is 
van ondergeschikt belang: het gaat om uw wensen en uitgangspunten 
en de rol die wij daarbij kunnen of willen vervullen. Die is anders, wel-
licht ietwat eigenwijzer, dan in het verleden. Maar ons ins ziens 
passend(er) bij deze tijd en de toekomst.

Wat is gebleven?
Eckhuys Makelaars is en blijft een kantoor waar je 
makkelijk binnenstapt. We zijn een klein, maar 
soepel en dynamisch team met jarenlange ervaring 
en samen vormen we gewoonweg een goed inge-
speeld team. Onze huizen staan gemiddeld minder 
lang te koop dan het landelijke gemiddelde . Bij een 
taxatie zijn we reëel en als een klant ons inschakelt 
bij de aankoop van een woning, dan zijn we 
messcherp(er).

Wat is veranderd?
Het is niet (meer) alleen een spel van vraag en aan-
bod. Het is, nog veel meer dan “vroeger”, meeden-
ken met de klant. Nu (ver)kopen of juist wachten? 
Kan een woning aangepast worden en waar moet je 

dan opletten? Met een hoge vraag-
prijs beginnen of juist iets lager? 
Zijn er alternatieve woningen? Hoe 
ontwikkelt een dorp, stad, wijk of 
straat zich? Allemaal vragen waar 
wij nu meer en anders aandacht 
aan geven dan in het verleden. En 
dat doen we op onze eigen(wijze) 
wijze. 

V.l.n.r.: Sabine Vreeling, Wilco van 
Eck en Margreet van de Worp.

www.pijnappel.info

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

Ontdek onze unieke ServiceTotaal oplossing

Toe aan vervanging van 
interieur? Pijnappel Wonen helpt 
én ontzorgt!
•  verplaatsen en/of afvoeren van 

uw oude meubelen, kasten, 
vloerbedekking, matrassen of 
bedden;

•  gratis opmeten en advies zodat 
alles perfect past en op elkaar 
is afgestemd;

•  regelen vakkundig behang- en 
schilderwerk;

•  uw nieuwe zullen op het juiste 
tijdstip geleverd.

Wij regelen het graag!

Een afspraak is binnen een paar minuten geregeld, bel of mail naar;
Marcel Pijnappel 06 - 22971414, e-mail marcel@pijnappel.info

Wel een nieuw interieur, geen bijkomende zorgen? Pijnappel helpt!
Ontdek het comfort en gemak 
dat we u kunnen bieden!
Bijvoorbeeld met een uitgebreid 
assortiment aan relaxfauteuils 
en “sta-op-stoelen” voor jong 
en ouder.

Maximaal slaapcomfort!
Dankzij het multifunctionele 
‘hoog en laagbed’. Uitermate 
geschikt voor langdurige ver-
zorging thuis. Ongekend lig- en 
slaapgemak. De oplossing voor 
mensen die dagelijks langer 
dan acht uur in bed moeten 
liggen.

Haal- en brengservice? Een belletje is al voldoende.
Slecht ter been, geen eigen vervoer of gebonden aan 
huis? Wij komen u ophalen en op het moment dat u 
dat wenst brengen wij u ook weer thuis.

Aarzel niet en bel:
Twello: 0571 - 271526 en Heerde: 0578 - 691612

Meubeltrends en accessoires
Wij oriënteren ons op de laatste 
ontwikkelingen op het gebied 
van comfortabele zitcomfort. 
Bijvoorbeeld onze comfortabele 
bankstellen of lichtgewicht eet-
kamerstoelen.

 Hoogstaande 
oogzorg en 
oogmode 
op maat!
Oogwereld Jos is al jarenlang de specialist als het 
gaat om hoogstaande oogzorg en oogmode op maat 
en staat voor alles wat u zich maar kunt wensen 
voor uw ogen. Doordat de brillenmode blijft fasci-
neren en inspireren is er ruime keuze voor elk 
individu. Wilt u energiek, modebewust, ingetogen 
of juist klassiek overkomen? 

Met merken zoals o.a. Theo, Lafont, Henry Julien, 
Lindberg, Entourage of 7, Michael Kors, Pro Design 
of LA Eyeworks is er voor iedereen wat wils. 
Bovendien zorgen de hoogopgeleide oogspecialis-
ten voor oogzorg van de allerbeste kwaliteit. Last 
van verminderd zicht of toe aan een nieuwe look? 

Voor uitgebreide informatie over oogmode en oog-
zorg bent u van harte welkom bij Oogwereld Jos 
aan de Duistervoordseweg 12a in Twello.



de  Grutter

Sl
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Uw woon- 
en slaapadviseur

*vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Twelloseweg 79, Terwolde  Tel.: 0571 - 29 06 41     www.beddenhuis.nl     GRATIS parkeren! Naast de deur.
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Ruim 1000m2

slaapplezier

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

OUTLET
WEKEN
60% korting
bedden - kasten - matrassen - kussen - bodems - etc.

DE GRUTTER OUTLETWEKEN

Napoli 180x200

Eastborn Master 180x200 

Nu
995,-

Nu 
2395,-

Tempur 
showroommatrassen
tot 

De nieuwe oogst is binnen

55%
korting

Nu 
995,-

Eastborn Suprise van 1499,-

Nu
2695,-

Eastborn Master Olympus 180x200 

Van 5955,-Van 4940,- 

Catania 160x200

Nu
995,-

tot

Tempur 22 cm

Compleet 
inclusief 
elektrische bodem en matras

Nu
1095,-
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Architectenbureau Willem de Groot 
start met architectenspreekuur
In de zomer van 2013 is het archi-
tectenbureau gestart in het dorp 
Voorst. Willem de Groot is zeker 
geen onbekende in de gemeente. 
Naast vele gerealiseerde projec-
ten verspreid in het land, komen 
zwembad ‘de Schaeck’, bedrijfs-
panden in Twello, de verbou-
wing van de voormalige bakkerij 
in Voorst tot kinderdagverblijf 
‘Ut Trepke’, een duurzaam kan-
toor in het buitengebied van 
Klarenbeek en diverse woning-
bouwprojecten in de gemeente 
Voorst van zijn hand.

Willem de Groot komt met 
een nieuw initiatief, specifi ek 
voor de gemeente Voorst:  het 
Architecten Spreekuur. “Heeft u 
bouw- of verbouwplannen, maar 
wilt u eerst weten of uw wensen 
realiseerbaar zijn? Tijdens het 
Architecten Spreekuur kunt u 
deze wensen bespreken. Ik geef 
deskundig advies over de moge-
lijkheden en realiseerbaarheid 
van uw plannen. Ik kijk meteen 
of het past binnen het bestem-
mingsplan van de gemeente. Het 
eerste consult is gratis en geheel 
vrijblijvend,” aldus Willem de 
Groot. De missie die het bureau 
hierbij uitdraagt, is helder: 
‘Projecten realiseren die func-
tionele, ruimtelijke en estheti-
sche kwaliteiten verenigen.’ Het 
bureau heeft een duidelijke visie 
waarin kernwoorden als samen-
werking, duurzaamheid, innova-
tief, herkenbaarheid en plezier 
een grote rol spelen.

De rol van de architect in de samen-
leving en binnen het bouwproces 
verandert en dat vraagt om een 
fl exibele houding. De architect is 
allround en kan direct vragen van 
opdrachtgevers beantwoorden.

Architectenbureau Willem de 
Groot is de spil, brengt alle beno-
digde bouwpartners bijeen en 
coördineert de onderlinge werk-
zaamheden. Hierdoor kan de focus 
van de opdrachtgever liggen op het 
behalen van een maximaal eindre-
sultaat; een betaalbaar, functioneel, 
ruimtelijk en esthetisch verant-
woord gebouw met sterke eigen 
identiteit waar met plezier gebruik 
van gemaakt kan worden.
Het is van groot belang om voor 
de start van een project samen 
met de opdrachtgever vast te stel-
len welk eindresultaat verwacht 
wordt. Gedegen kennis en ruime 
ervaring helpen daarbij. De rol van 
de opdrachtgever en de gebrui-
ker staan centraal in de visie van 
Willem de Groot.

Meer en meer komt de focus te 
liggen op duurzaam bouwen en 
ondernemen, op het hergebruik en 
herbestemmen van bestaande 
gebouwen. Bepalend is de Europese 
afspraak dat alle nieuwbouw vanaf 
2020 zo goed als energieneutraal 
gerealiseerd moet worden en mini-
maal 300.000 bestaande huizen en 
gebouwen per jaar energiezuiniger 
gemaakt moeten worden. Dit trans-
formeren en herbestemmen van 
bestaande gebouwen vindt zowel 

plaats binnen de woonkernen als 
in het buitengebied. Leegstaande 
of vrijkomende gebouwen binnen 
woonkernen bieden kansen.
Zo kan betaalbare huisvesting wor-
den gerealiseerd, kan de kwaliteit 
van de buurt opgewaardeerd wor-
den, kan een gebouw duurzaam en 
energiezuinig gemaakt worden en 
kan aansluiting gezocht worden bij 
(gemeentelijk) beleid met betrek-
king tot herbestemming van leeg-
staand vastgoed.

Het appartementencomplex bij 
de Benring te Voorst is daar een 
goed voorbeeld van. Hiervoor heeft 
Willem de Groot op eigen initiatief 
in mei 2013 een verbouwingsvoor-
stel aan de eigenaar voorgelegd 
en is het plan bij de gemeente 
gepresenteerd. Het plan betrof het 
ombouwen van de huidige appar-
tementen tot een combinatie van 
gezinswoningen voor starters en 
appartementen voor jongeren en 
de reacties waren positief.  En hoe-
wel dit voorstel jammer genoeg 
niet voor uitvoering in aanmerking 
kwam, is het prachtig dat de appar-
tementen nu toch aan een tweede 
jeugd beginnen.

Nog een mooi voorbeeld van her-
bestemmen is de transformatie 
van een voormalige bakkerij aan 
de Rijksstraatweg te Voorst. Samen 
met de enthousiaste opdrachtgever 
is deze bakkerij omgebouwd tot 
kinderdagverblijf ‘Ut Trepke’. Op 
basis van een duidelijke fi losofi e 
en heldere uitgangspunten als rust, 

ruimte, reinheid, regelmaat en res-
pect is een prachtig plan gereali-
seerd.
En ook in het buitengebied zijn 
belangrijke ontwikkelingen gaan-
de. Het aantal boerenbedrijven 
wordt minder en de omvang ver-
anderd. Het gevolg is een overca-
paciteit aan bebouwing waarvoor 
een andere functie gezocht wordt. 
Het boerenerf wordt getransfor-
meerd en vaak worden woonfunc-
ties toegevoegd op de plaats van 
de leegstaande stallen en schu-
ren. Maar het is zeker interes-
sant om de mogelijkheid van het 
invoegen van andere functies te 
onderzoeken. Naar alle waarschijn-
lijkheid biedt het nieuwe Besluit 

Omgevingsregeling straks heel 
veel ruimte voor projecten in de 
sfeer van mantelzorg. De rol van 
een architect in dit proces is van 
grote waarde. De kwaliteit van het 
buitengebied vraagt om een zorg-
vuldige inpassing van de plannen 
waarbij recht wordt gedaan aan 
de landschappelijke waarde en 
natuurontwikkeling.
Architectenbureau Willem de 
Groot kan daarin voorzien. 
Interesse? Stuur een mail naar: 
willem@wdgarchitectenbureau.
nl of bel 06 51400171 voor een 
afspraak. Het is ook mogelijk om 
via de website www.wdgarchi-
tectenbureau.nl een afspraak te 
maken.

Willem de Groot voor de bakkerij die omgebouwd is tot  Kinderdagverblijf Ut 
Trepke in Voorst.

AMI Kappers betovert 
met mysterie en vrouwelijke coupes

We leven in een tijd waarin alles 
openbaar is en Social Media 
soms ons leven lijkt te beheer-
sen. Dit vraagt om een tegenreac-
tie waarbij anonimiteit en myste-
rie belangrijke componenten 
zijn. Met deze gedachten presen-
teert AMI Kappers de nieuwe 
haarmodelijn Modern Myth. 
Hiervoor werkte AMI wederom 
samen met haarexpert Yolly ten 
Koppel. 

We laten de zomer nog maar 
langzaam achter ons en de span-
nende, meer gure dagen staan al 
klaar. Het nieuwe thema van de 

haarmodelijn van AMI past hier 
nauwsluitend bij aan. Met Modern 
Myth dompelen we je onder in de 
wereld van sprookjes, mythen en 
magie. Maar vergis je niet, want 
ook helden en mysterieuze wezens 
hebben hun donkere kant. 
Supervrouwelijk, dromerig en 
licht, maar met een serieuze edge! 

Uitdagend en Elegant
Bij Modern Myth draait het echt 
om verassende elementen en onge-
wone combinaties. Wat denk je van 
groene matte stone wash plukken, 
een pop-up grijze kleur in je lok en 
een volle pony? Het klinkt heftig, 

maar deze uitdagende elementen 
zijn uiterst elegant verwerkt in de 
verschillende kapsels. Belangrijk 
is, dat jij de controle hebt over jouw 
look. Want hoe snel de wereld om 
je heen ook beweegt, jij bepaalt hoe 
jij voor de dag komt. Even een 
dagje rustig aan? Bij ‘Crushing 
Contrast’ vind je alle liefl ijkheid en 
jeugdigheid voor het moment. 
Maar wil je juist je rebelse kant 
even showen? Dan style je dit kap-
sel nét even anders en draag je een 
funky, matte lok. Elk kapsel in 
onze lijn zorgt ervoor dat jij bepaalt 
waar je voor staat.

Ontwikkeling
Regelmatige vernieuwing is een 
belangrijk speerpunt voor AMI 
Kappers. Trends, Gecombineerd 
met ambachtelijke technieken zor-
gen twee keer per jaar voor een ver-
nieuwende haarmodelijn. Om de 
kwaliteit te bewaken, worden de 
medewerkers van AMI kappers elk 
jaar getraind op het gebied van vak-
techniek. Trainingen vinden onder 
meer plaats in het AMI Huis, het 
creatieve hart van AMI Kappers. 
Daarnaast is de Beauty Academy 
een erkend leertraject. Hiervoor 
werkt AMI Kappers intensief 
samen met diverse regionale oplei-
dingscentra in Nederland.

Inspirerende woonitems 
bij Boddeke 

Naast onze mooie haarden collec-
tie hebben wij bij Boddeke haarden 
& kachels ook een groot assorti-
ment woon- en haardaccessoires. 
Deze combinatie is ontstaan omdat 
wij naast de verkoop van haarden 
en kachels en de installatie ervan u 
graag willen inspireren met mooie 
woonitems om uw inrichting te 
verfraaien.

Wij voeren bekende merken geënt 
op woninginrichting. Bijvoorbeeld 
de mooie collectie van Brynx. De 
mooiste collectie vazen en potten 
in diverse kleuren.

Naast de bekende merken durven 
wij ook te inspireren met unieke 
woonitems van minder bekende 
merken. Mooie blikvangende 
woonitems. Met klasse, uitstra-
ling en kwaliteit en tegen betaal-
bare prijzen. Wij vinden het leuk 
mooie dingen te leveren voor in 
huis, maar wel door de prijs en 
kwaliteit in de gaten te houden.

Bestel makkelijk online: 
www.boddeke.nl/winkel Blijf op 
de hoogte van al onze nieuwe 
woonaccessoires en doe woonin-
spiratie op: www.facebook.com/
BoddekeWoonaccessoiresCadeau

Boddeke haarden, kachels & 
schouwen. Klokkenkampsweg 17. 
Twello. 
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N e f i t  h o u d t 

N e d e r l a n d  w a r m

Bespaar op energiekosten
Met een slimme combinatie van Nefit

nefit.nl/slimmecombinaties* Actie geldt van 9 september t/m 31 december 2014.

  Unieke technieken, zoals een Low Energy cv-pomp en zelflerende software
  Optimale balans tussen comfort en energiebesparing
  Makkelijk te bedienen via de Easy app, waar u ook bent
  Nu met € 100,- tot  € 350,- retour! 

vaannn NNefiittbbbiinnaattiee vv

*

Vraag ons vrijblijvend om meer informatieVraag ons vrijblijvend om meer informatie

 

Oude Rijksstraatweg 23

7391 MB Twello 

0571 - 274523

info@installatiebedrijf-kerkhof.nl 

www.installatiebedrijf-kerkhof.nl

Schildersbedrijf Eekhuis

Nijverheidsstraat 17

7391 ZT Twello

T (0571) 271481

F 0571) 276213

E info@eekhuis.nl

W www.eekhuis.nl

Eekhuis staat voor 
kwaliteit en garantie!! Dubbel besparen op uw energiekosten 

bij Installatiebedrijf Kerkhof
Dubbel besparen op uw energiekosten? Dat kan met de slimme combinaties van Nefi t. Met 
de zuinige Nefi t TrendLine HR-ketel als basis kunt u slim combineren. Uw voordeel kan 
oplopen tot maar liefst € 350,- retour.

TrendLine HR-ketel 
Het toptoestel van de nieuwe generatie 
HR-ketels. Bespaart al gauw € 199,- op 
jaarbasis. Nu € 100,- retour bij aanschaf 
van een Nefi t TrendLine.
      
TrendLine HR-ketel + Easy slimme 
thermostaat 
Verzekerd van besparing op energiekosten 
met de slimste combinatie: Nefi t TrendLine 
en Nefi t Easy, de slimste thermostaat van 
Nederland. Nu bij aanschaf van deze com-
binatie € 150,- retour.

TrendLine HR-ketel + SolarLine 
Zonneboiler 
Dankzij de zon bespaart u tot 60% op ener-

gie voor warm water. Nu bij aanschaf van 
deze slimme combinatie € 250,- retour.

TrendLine HR-ketel + Nefi t Warmtepomp  
Tot 35% besparen met duurzame energie? 
Dat kan met Nefi t warmtepompen. Nu bij 
aanschaf van deze slimme combinatie 
€350,- retour.

Voor meer informatie of vrijblijvend advies 
kunt u contact met ons opnemen:

Installatiebedrijf Kerkhof
Oude Rijksstraatweg 23, 7391 MB Twello
Telefoon 0571 274523
info@installatiebedrijf-kerkhof.nl
www.installatiebedrijf-kerkhof.nl
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Kapsalon
oolman

Tel. (0571)  27 14 23 - Stationsstraat 1
7391 EG  Twello
b.g.g. (0571) 27 50 80

Al 230 jaar

HET ARCHITECTEN SPREEKUUR

T      06 514 00 171 Kervelstraat 35, 7383 XN VOORST
E  willem@wdgarchitectenbureau.nl
W www.wdgarchitectenbureau.nl

U hebt bouw- of verbouwplannen en wilt 
weten of die realiseerbaar zijn.
Maak dan een afspraak voor 
het architecten spreekuur. 
Samen bekijken we de mogelijkheden en 
het eerste overleg is gratis en vrijblijvend.

Service Plus bij Woonadviseur 
Pijnappel in Twello en Heerde
Om haar klanten optimaal tegemoet te komen, heeft Pijnappel iets extra’s bedacht, dat voor 
veel mensen dé oplossing biedt. Want wie ziet er niet tegenop zijn kamer leeg te moeten 
halen voor het vervangen van de oude vloerbedekking? Of het verplaatsen van meubilair als 
de binnenmuren toe zijn aan een opfrisbeurt? Met Service Plus helpt Pijnappel in de toe-
komst mee, deze kopzorgen als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen. 

must. Het slapen in bedden van Pijnappel 
wordt tot een geluksmoment en de beste 
slaapsystemen treft men aan in de winkel. 
In vlakke of verstelbare uitvoering ledikan-
ten en boxsprings. Ook het multifunctio-
nele ‘hoog /laagbed’ is bij Pijnappel ver-
krijgbaar. Uitermate geschikt voor verzor-
ging thuis. 
Het elektrisch verstelbare ligvlak zorgt 
voor lig- en slaapgemak en is ideaal voor 
mensen die langer dan acht uur per etmaal 
in bed moeten liggen. Er is een grote keuze 
aan strakke zweefdeur- en draaideurkas-
ten, eindeloos te combineren met eigen 
slaapkamer. 

Meubeltrends en accessoires 
Natuurlijk oriënteert Pijnappel zich aan de 
nieuwste trends op het gebied van inrich-

ten. Momenteel is er veel vraag naar com-
fortabele hoekbankstellen. Daarom kan 
men in de winkel een collectie daarvan 
aantreffen. Lichtgewicht-eetkamerstoelen 
in retro-stijl zijn erg gewild. Bij Pijnappel 
staan ze in alle kleuren van de regenboog. 
Ook is er een gevarieerde keuze aan woon-
accessoires, heel eigentijds en sfeervol om 
het wonen te verfraaien.

Loop even binnen 
bij Pijnappel Woonadviseur in Twello en 
Heerde, of bel voor een afspraak.

Voor Twello (0571) 27 15 26, voor Heerde 
(0578) 69 16 12. Zij zijn rolstoel toeganke-
lijk en hebben gratis parkeren voor de 
deur. Uiteraard staat er altijd een kopje kof-
fi e of thee voor u klaar. 

“Het betreft niet alleen ouderen”, zegt 
Marcel Pijnappel, “maar iedereen ziet het 
niet direct zitten om de gehele zithoek inclu-
sief kasten en tafels te verplaatsen om ruim-
te te maken voor een opknapbeurt.” Ook de 
vraag: wat doe ik met mijn oude meubelen 
als ik iets nieuws wil aanschaffen bij 
Pijnappel in Twello en Heerde blijft te allen 
tijde actueel. 

Service Plus
Pijnappel komt met dé oplossing: mensen 
die een gedeelte van het interieur willen 
laten vervangen kunnen rekenen op hulp bij 
het verwijderen en het afvoeren van de 
bestaande meubelen en tapijten Nieuwe 
meubels worden geplaatst, terwijl de oude 
meegaan. Dat is echter niet alles. Als u door 
Pijnappel Woonadviseur behang- en schil-
derwerk laat uitvoeren, dan wordt ervoor 
gezorgd dat dit ongehinderd kan, Pijnappel 
verzorgd het verplaatsen van de meubelen. 
Ook dat wordt namelijk geregeld. Waarom 
doet Pijnappel dit? 

Eigenaar Marcel Pijnappel komt spontaan 
met het antwoord: “Wij willen vooral heel 
servicegericht zijn, want er zijn steeds meer 
mensen die daar behoefte aan hebben, zo is 
gebleken. Ook ouderen zonder vervoer wil-

len wij graag extra service bieden door hen 
op te halen naar onze winkel en weer thuis te 
brengen. Dat is geen enkele moeite voor 
ons!” 

Comfort en gemak – een belangrijk item in 
deze tijd
Pijnappel heeft een uitgebreid assortiment 
aan relaxfauteuils, want na inspanning volgt 
logischerwijze ontspanning. Veel mensen 
vervullen tegenwoordig de wens naar een 
volledig privé toevluchtsoord, namelijk een 
relaxstoel. Sommigen denken mogelijk dat 
je oud moet zijn voor een dergelijk zitmeu-
bel, ook de gedachte dat een relaxstoel groot 
en pompeus moet zijn, klopt al jaren niet 
meer. 

En met een zogenaamde ‘sta op stoel’ is 
opstaan nog nooit zo gemakkelijk gegaan. 
“Daarvan zou eigenlijk iedereen moeten 
kunnen genieten, voordat de tijd aanbreekt, 
dat men daadwerkelijk door ouderdom of 
gebreken niet meer zonder kan”, merkt 
Marcel op. Zitten op een stapel kussens is 
over, de ‘sta op stoel’ is de uitkomst. 

Vijfsterren slaapcomfort
Goed en comfortabel slapen en ontspannen 
wakker worden is in deze drukke tijd een 
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De kleine historie van een installatiebedrijf

Van hoefsmid tot 
comfortabel wonen

Wandelend door de gemeente Voorst ontmoet Wiel Palmen per-
sonen die volgens hem iets te vertellen hebben. Gerda Jacobs 
maakt de foto.  Vandaag een gesprek met Theodoor Driessen, 
sinds 1967 leerling loodgieter bij installatiebedrijf van Nol 
Kerkhof en vanaf  1984  eigenaar van hetzelfde bedrijf.

‘De naam Kerkhof heb ik gehou-
den toen ik het bedrijf in 1984 
overnam van Nol Kerkhof, deze 
maand weer dertig jaar geleden.  
Uit piëteit, want Nol was een 
warme, betrokken man. Duide-
lijk in woord en daad, gezellig.’ 
Lachend voegt hij er aan toe: ‘ én 
aanwezig’.
Wie de geschiedenis van een be-
drijf beschrijft, weet dat het dan 
ook gaat om de ontwikkeling van 
heel het dorp. Zeker als het gaat 
om een installatiebedrijf ‘sinds 
1912’. Toen begon De Ruyter met 
zijn loodgietersbedrijf, annex 
hoefsmid aan de Duistervoords-
weg, waar nu nog C1000 geves-
tigd is. 
Wat volgt is een geschiedenisles 
van Theodoor Driessen (‘nee, ik 
heb niks op papier, maar alles in 
mijn hoofd’), een boeiend uurtje. 
Theodoor was veertien jaar, toen 
hij bij Nol Kerkhof begon. Deze 
had begin jaren vijftig het bedrijf 
van De Ruijter overgenomen. 
Nee, de tijd van de hoefsmid 
heeft Theodoor niet meer mee-
gemaakt, wel de ontwikkelingen 
van waterpomp tot kraanwater. 
‘Toen Demmerskamp gebouwd 
werd, had elke woning nog de 
pomp buiten het huis.’ Rond 1960 
kreeg Twello aardgas, werden de 
meeste huizen aangesloten op 
de waterleiding. De zinkputten 
maakten plaats voor de riolering. 
Tegelijk verdween dus ook de 
putjesschepper uit het straatbeeld

Loodgieter
Ook de naam loodgietersbedrijf 
verandert. (Het woord loodgieter 
is ontleend aan het gieten van 
stroken lood en loden pijpen. 
Deze stroken werden gebruikt 
om huizen waterdicht te maken. 
Google). Het evalueert naar in-
stallatiebedrijf met een  breed 
scala van werkzaamheden en van 
specialisaties. Om een voorbeeld 
te geven: hij of zij zal steeds meer 
moeten weten van computers. 
Duurzame innovaties is een be-
langrijk werkterrein geworden. 
Theodoor wil nog wel even kwijt 
het geen goede zaak te vinden 
dat door het vrij geven van de 
vestigingswet ( Brussel) ieder-
een met of zonder diploma zich 
vrij kan vestigen als loodgieter 
installateur.’ De gevolgen zien 
we regelmatig. Handig wat bui-
zen aan elkaar verbinden wil nog 
niet zeggen dat je het vak en de 
voorschriften beheerst. Dat er 
dan gasexplosies en dodelijke 

ongelukken zich voordoen door 
het verkeerd installeren van in-
stallaties verwondert me niets. 
Ik kan zo zien of er een erkend 
installateur of een niet erkend in-
stallateur of Oost-Europeaan gas-
technische werkzaamheden heeft 
verricht . 

comfortabel wonen
Van 1967 tot 2014: van water-
pomp tot comfortabel wonen! 
Theodoor trekt lessen uit de ge-
schiedenis van zijn vak en blijft de 
ontwikkelingen voor. Zo heeft hij 
een tweede en een derde bedrijf 
opgericht. Zijn zoon Gabriel leidt 
Riolering Specialist Twello, alles 
wat met ontstopping van de riole-
ring te maken heeft, zoals camera 
inspectie of een rookproef voor 
stank detectie. Paradepaardje is 
zijn Comfortabel Wonen Twello. 
‘De nieuwe zorgwet wil dat we 
ons zolang mogelijk voor ons zelf 
blijven zorgen. Toekomstbesten-
dig maken van de woning heet 
dat, van bereikbare keukenkastjes 
tot drempelloos vrije woning. 
Van hoefsmid tot installateur, van 
De Ruijter tot Kerkhof-Driessen, 
van  geschiedenisboek tot  toe-
komstvisie: dat is ook Twello tus-
sen 1912 en 2014 en verder. 

Een laatste vraag
Op het einde van dit artikel blijft 
de vraag liggen waarom nooit een 
boek verschenen is over  Twel-
lonaren  (Voorstenaren) die ge-
schiedenis geschreven hebben, 
bijvoorbeeld Nol Kerkhof, Jan van 
de Belt, de oprichters van fabrie-
ken zoals Linthorst. En er is nog 
een aantal dat geïnterviewd kan 
worden. Wie beantwoordt deze 
vraag!

Burendag casa bonita 

TWELLO.- Burendag is een jaarlijks 
terugkerend feest dat men samen 

met buren en de buurt viert in het 
vierde weekend van september. Het 

is een initiatief van het Oranje Fonds 
en Douwe Egberts en men gelooft dat 
buurten en wijken socialer, leuker 
en veiliger worden, als buren elkaar 
ontmoeten en zich samen inzetten 
voor hun omgeving. Zo heeft afge-
lopen zaterdag ook weer zorggroep 
Apeldoorn, locatie casa bonita te 
Twello meegedaan met de negende 
editie van de Nationale Burendag. 
Samen wandelen en elkaar ontmoe-
ten was dit jaar het thema. De buren 
- Het Veluws College - hebben leer-
lingen bereid gevonden om dit sa-
men met de bewoners te doen en te 
gaan begeleiden. In samenwerking 
met de eigen vrijwilligers, heeft men 
de vrijdagmiddagmarkt bezocht en 
dat was erg gezellig. Diverse markt-
kooplieden hebben aan de bewoners 
iets lekkers uitgedeeld. Na afloop 
was er voor de bewoners van casa 
bonita nog een pannenkoekproeve-
rij. Iedereen kan weer terugkijken 
op een zeer geslaagde middag waar 
jong en oud elkaar hebben ontmoet 
tijdens een gezellige wandeling.

Een lekker stukje kaas mevrouw? 

Beter een goede buur dan een verre vriend
KLARENBEEK.- Al acht jaar orga-
niseert het Oranje Fonds samen 
met Douwe Egberts in het laatste 
weekend van september de Bu-
rendag. Dit jaar vielen de buren-
dagen op vrijdag 26 tot en met 
zondag 28 september. De Open-
bare Basisschool De Dalk deed 
dit jaar voor het eerst mee aan de 
burendag. 

Een van de buren van de school, 
tevens ouder op school, heeft net 
voor de zomervakantie een subsi-
dieaanvraag ingediend bij Het Oran-
je Fonds. Dat betekent dat er een 
bedrag van 500 euro is toegekend 
om te besteden aan materiaal om 
een start te maken met onze plan-
nen ‘Rondom De Dalk’. De school 
is heel blij met dit initiatief en afge-
lopen vrijdag 26 september werden 
dan ook alle buren en ouders uitge-
nodigd om de handen uit de mou-
wen te steken. De kinderen werden 
’s ochtends door Piet en Tinus van 

het plein de klas ingeveegd. Daarna 
werden ze per klas er weer naar bui-

ten geveegd om zo ook mee te hel-
pen bij de Burendag. Iedere klas ging 
30 minuten aan het vegen en oprui-
men. Tijdens de Burendag werd het 
schoolplein opgeruimd, schoonge-
veegd en onkruidvrij gemaakt. Dit 
alles ter voorbereiding op het aan-
brengen van een verkeersplein, wel-
ke er de komende maand zal komen. 
Als verrassing voor de kinderen 
werd er een speciale benzinepomp 
geïnstalleerd, waar de kinderen tij-
dens het spelen op het verkeersplein 
kunnen tanken. Daarnaast werden 
er een aantal muren van een frisse 
kleur verf voorzien. Aan de voor- en 
achterzijde van de school werden de 
ramen gelapt en de tuin onkruidvrij 
gemaakt. Kortom het was een dag 
waarop mensen in de buurt gezellig 
samenkwamen en waarbij veel men-
sen iets goeds doen voor elkaar en 
de buurt! Uiteraard alle leerlingen, 
ouders en leerkrachten bedankt die 
hebben geholpen om deze Burendag 
tot zo’n succes te laten worden. 

Als verrassing voor de kinderen 
werd er een speciale benzinepomp 
geïnstalleerd, waar de kinderen op 
het verkeersplein kunnen tanken. 

Nieuwe doelgroeplessen in zwembad de Schaeck
TWELLO.- Een aantal weken gele-
den is zwembad de Schaeck gestart 
met het nieuwe lesrooster voor de 
doelgroepen. Na even te moeten 
wennen aan een nieuwe naam, een 
andere instructeur of een ander bad 
hebben de meeste bezoekers nu hun 
weg gevonden naar hun lesgroep. 
Het doel van het nieuwe lesrooster 
is om de verschillende lessen in het 
best passende bassin te geven. Men-
sen met reuma of een andere chroni-
sche aandoening bewegen lekker in 
het warme water van het doelgroe-
penbad, maar ook de ouderen vin-
den hun weg naar het warme water. 
De actieve aquasporters worden uit-
gedaagd in het wedstrijdbad en de 
allerkleinsten spetteren samen met 
hun vader of moeder in het recre-
atiebad. Voor alle bezoekers ligt er 
dus eigenlijk een passend bad klaar.  
Er zijn ook een aantal nieuwe lessen 
aan het rooster toegevoegd. Zo kun-
nen actieve mensen nu ook op dins-
dagochtend komen aquajoggen of 
op vrijdagochtend meedoen aan een 
driekwartiersles aquafit. De sporters 
die meerdere keren in de week wil-
len meedoen aan een aquasportles 

doen er goed aan om een aquasport-
kaart aan te schaffen. Deze is te 
koop voor een periode van 5 we-
ken, 12 weken of 26 weken en ge-
durende die periode is deelname 
aan alle aquasportlessen onbeperkt 
mogelijk. Na het succes van de mi-
nitriatlon tijdens het Klompenfeest 
zijn er fanatieke zwemmers bijgeko-
men om te werken aan de techniek 
of aan hun uithoudingsvermogen. 
Tweemaal per week (op dinsdag- en 
donderdagavond) is er een serieuze 
zwemtraining voor volwassenen en 

er wordt nagedacht over een zwem-
training voor kinderen want ook 
deze groep was goed vertegenwoor-
digd bij de triatlon. Het complete 
lesrooster is te vinden op de website 
van De Schaeck en heeft enige weken 
geleden ook in het middenblad van 
het Voorster Nieuws gestaan, maar 
even  bellen mag natuurlijk ook. Mo-
niek Tiemens is de contactpersoon 
voor alle doelgroeplessen, zij is op 
maandag, woensdagochtend, don-
derdag en vrijdagochtend bereikbaar 
op nummer: (0571) 27 62 63.

Extra open  dag IJssellinie op 
landgoed De Haere
WELSUM/OLST.- De Stichting De IJssellinie heeft het seizoen van de open 
dagen verlengd. Normaliter zou aanstaande zaterdag (4 oktober) de laatste ge-
legenheid zijn om in het jaar 2014, zonder afspraak, een rondleiding te volgen, 
maar op verzoek van Culture Club De Haere is dat ook mogelijk op zondag 
26 oktober. Die dag is op en rond havezate De Haere een gratis toegankelijk 
Zeldzaam Mooi Evenement. Er staan marktkramen met ‘zeldzaam mooie’ pro-
ducten die te maken hebben met de regio Salland of die zijn gemaakt door 
kunstenaars uit de regio. Het geheel wordt omlijst met allerhande shows, mu-
ziek en presentaties. Ook voor kinderen is er van alles te zien en te beleven. 
Het evenement op 26 oktober duurt van 11.00 tot 17.00 uur. Dit zijn ook de 
openingsuren van de open dag van de Stichting De IJssellinie. Daarbij gelden 
de normale tarieven: vier euro voor volwassenen en twee euro voor kinderen 
tot en  met twaalf jaar. Aanstaande zaterdag (4 oktober) is wel de laatste keer 
dat het Bofors-luchtdoelkanon in 2014 in stelling wordt gebracht. Deze dag 
gelden de gebruikelijke openingsuren: van 12.00 tot 16.00 uur. De deelnemers 
aan de rondleiding krijgen uitleg van gidsen van de Stichting De IJssellinie.

Violisten gezocht
TWELLO.- Op eerste kerstdag (25 december) wordt er ‘s morgens om 10.00 uur tijdens de Eucharis-
tieviering in de Martinuskerk in Twello de Messe in C-Dur van Anton Bruckner ten gehore gebracht 
door het koor, begeleid door een strijkje met twee hoornblazers. Hiervoor zoeken we nog enkele 
musici (1e, 2e en Alt-Viool, Cello, Hoorn (of klarinet)) en orgel. De mis is niet al te moeilijk, dus 
goede amateurs zijn welkom. Het geheel staat onder leiding van Jeroen Teelen (hij zorgt ook voor de 
muziek) en bij hem kunt u zich ook aanmelden! Email: jjteelen@kpnmail.nl of mob. 06-53326691. 
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Activiteiten Centrum voor Jeugd en Gezin Voorst tijdens de 
Week van de Opvoeding

Kom luisteren, kijken, praten en delen
TWELLO.- het centrum voor jeugd en Gezin Voorst organiseert van 
6 tot en met 10 oktober meerdere activiteiten. Kom deze week kijken, 
praten, delen of luisteren. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. het 
begint op maandag 6 oktober en gaat over ‘Spelen met je kind - Waar 
halen we de tijd en het geld vandaan?

Voor wie? Ouders van kinderen van 
2 tot en met 8 jaar. Hoe laat? Van 
19.30 – 21.30 uur. Waar? Centrum 
voor Jeugd en Gezin, Kulturhus (lo-
kaal 18), Jachtlustplein 11 in Twello. 
Deze avond krijgt men tips om te 
spelen met zijn kind tijdens de da-
gelijkse klusjes. Heb je zelf goede 
ideeën: deel ze deze avond met an-
dere ouders. Deze avond wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met Lef 
Onderwijsadvies en Vérian. 
 
Samenwerking met bibliotheek 
Brummen-Voorst
Dinsdag 7 oktober staat in het te-
ken van de vraag: “Help! Hoe help 
ik mijn kind met zijn huiswerk en 
tijdsplanning?” Voor wie? Ouders 
van kinderen van 10 tot en met 15 
jaar. Hoe laat? Van 19.30 – 21.30 uur. 
Waar? Bibliotheek, Marktplein 11 in 
Twello. Het lijkt zo makkelijk, maar 

het valt soms niet mee. Kan een kind 
al plannen? Weer het huiswerk niet 
af? Hoe kun je helpen? Deze avond 
is bedoeld voor ouders van kinde-
ren van groep 7-8 de basisschool en 
de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs. Georganiseerd in samen-
werking met De PLEC onderwijsbe-
geleiding en –coaching.
Op 8 oktober is het thema: “Leuk! 
Samen met mijn kind aan de sociale 
media.” Voor wie? Ouders van kin-
deren van 10 tot en met 14 jaar. Hoe 
laat? 19.30 – 21.30 uur. Waar? Bi-
bliotheek, Marktplein 11 in Twello. 
Sociale media en kinderen. Wat kun 
je of moet je er als opvoeder mee? 
Deze avond krijgt men tips en trucs 
om het leuk te houden. Stel vragen 
en deel ideeën over hoe het wel of 
niet moet. 
Deze avond wordt georganiseerd in 
samenwerking met Bureau Jeugd & 

Media en Sensire. 
Op vrijdag 10 oktober wordt een 
Jonge Ouders Café met workshop 
gehouden onder het motto: ‘Voorle-
zen met gebaren’. Voor Wie? Ouders 
en kinderen van 0 tot en met 3 jaar. 
Hoe laat? 15.00 – 16.30 uur. Waar? 
Bibliotheek, Marktplein 11 in Twel-
lo.  Kom samen met je kleine koters 
(en natuurlijk ook de grotere broer-
tjes en zusjes) naar de bieb. Ontmoet 
elkaar, drink samen koffie en deel je 
ervaringen. Deze middag is er ook 
een workshop “Voorlezen met ge-
baren” die je met je kind kunt doen. 
Georganiseerd in samenwerking met 
Baby- en Kindergebaar en Vérian. 

Kadootje van het centrum voor 
jeugd en Gezin Voorst
In de Week van de Opvoeding wordt 
bij alle gezinnen in de gemeente 
Voorst een kadootje bezorgd waar 
men samen met het kind hopelijk 
veel plezier van zal hebben! Bij vra-
gen over opvoeden bel (0571) 74 51 
50 tussen 8.00 en 22.00 uur, 7 dagen 
per week. Een afspraak maken kan 
ook. Kijk ook op www.cjgvoorst.nl.

3e editie Kunstroute trok 
veel publiek
TWELLO.- het was weer gezellig druk in Twello afgelopen weekend. 
Gezien het succes van de eerder georganiseerde Kunstroutes had men 
ook deze keer veel bezoekers verwacht, en deze prognose werd bewaar-
heid. De kunstenaars vertelden hun publiek maar al te graag over hun 
eigen werk. Ook het Schrijverscafé trok belangstelling. Er was veel pu-
bliek van ‘verre’: Noord Brabant en Utrecht, maar ook uit andere delen 
van Overijssel en Gelderland.

Er was een breed aanbod aan kunst 
en kunstobjecten. Van schilder-
kunst, beeldhouwen, glasobjecten 
tot Mozaïek, Keramiek, fotogra-
fie en gedichten. Naast de zeven 
deelnemers op eigen locatie had-
den  Kunstkring, Dorpshart, Galerie 
Kleinvoorde, Riwa print en design, 
RTV Voorst, Studiepunt en Melen-
horst Antiek ruimtes ter beschikking 
gesteld. Alles bij elkaar gaf dit een 
mooi beeld van de kunstproductie 
in Twello. 

Encaustic Art
In het Dorpshart en in Galerie Klein-
voorde combineerde men een gezel-
lige plek met een kop koffie en ge-
bak, een glaasje wijn of een lunch. In 
het Dorpshart exposeerden vier kun-
stenaars. Te beginnen met Trees Krij-
nen en Trudy Adriaansen met hun 
‘Encaustic art’, beiden lid van de 
kunstkring en fanatieke bezoekers 
van het Schrijverscafé. De techniek 
is waarschijnlijk rond 1000 v. Chr. 
ontstaan, weten de dames te ver-
tellen. Het is een schildertechniek 
waarbij pigmenten vermengd wor-
den met hete bijenwas en toevoegin-
gen in alle denkbare kleuren. In de 
nieuwe techniek smelt men bijen-
was op het zooltje van een speciaal 
strijkboutje en strijkt deze direct op 
een ondergrond. “Wat je maakt is 
uniek, er bestaat geen tweede exem-
plaar van”, leggen beiden uit en ver-
volgen: “Onze leraar, die ons ooit 
in deze techniek onderwees, maakt 
zelfs prachtige portretten. Daarvoor 
moeten wij nog veel oefenen.” 

Elk kunstwerk een eigen 
verhaal 
De sieraden van klei zijn kleurrijk 
en exotisch. Miriam Gadovnik be-
schildert bolletjes en andere vor-
men en lakt ze dan af. Apart zijn 
ook haar wollen kettingen met een 

zelfgemaakt amulet. Daarnaast por-
tretteert ze graag mensen en dieren 
in acryl en daarvoor heeft ze me-
nige schildercursus gevolgd. Haar 
portretten hebben iets fascinerends, 
iets echts. Haar vriendin Hanneke 
heeft ze tijdens het Dickens Festival 
in historische kledij vereeuwigd en 
dat portret kon men in het week-
end naast geabstraheerde Limburgse 
landschappen en florale motieven 
uit eigen tuin bewonderen. Elk werk 
met een hele eigen benadering van 
het onderwerp.   

Diavoorstelling
Seher Gedik verzorgde een dia-
voorstelling met indrukwekkende 
fotografie. Als event-fotograaf legt 
ze bijzondere momenten vast naast 
portretten en familieshoots. Haar 
hart gaat echter uit naar de avond-
fotografie, bij voorkeur in Deventer. 
“Deventer heeft een prachtige sky-
line”, zegt ze,” en in de binnenstad 
schiet ik qua architectuur, licht en 
lucht prachtige foto’s. De diavoor-
stelling heeft ze zo breed mogelijk 
geselecteerd. Het zijn prachtige ob-
servaties waarmee zij heeft gepro-
beerd een enkel moment te vangen. 
Verstilde schoonheid in eenvoudige 
onderwerpen maar de poëzie ervan 
wordt de toeschouwer aangereikt 
door het spel van licht en kleuren. 
Dit jaar heeft ze van haar hobby haar 
beroep gemaakt. Lachend:  “Ik kijk 
heel kritisch naar mezelf en dacht 
dat mijn werk niet goed genoeg was. 
Maar daarin heb ik me vergist, want 
ik krijg de ene opdracht na de ande-
re!” Binnenkort zal ze voor verschil-
lende ondernemers en netwerkbe-
drijven als vaste fotografe fungeren. 
Op woensdag  
1 oktober is er in Deventer vanaf 
19:00 uur een wandeling voor avond-
fotografie gepland. Meedoen: http://
www.digidiaal.nl/cursus8k.html. 

Miriam Godovnik portretteerde haar vriendin Anne 
in Charles Dickens kledij. 

 

Voorst ademt
VOORST.- Op zondag 12 oktober  is iedereen welkom in de Kapel aan de 
Enkweg 1.  Daar kun je ervaren hoe je via de adem meer rust en meer energie 
krijgt. Met meer plezier verricht je dan je werkzaamheden en geef je vorm 
aan jouw leven.   Art of Living, www.artofliving.org, biedt je vele sleutels 
waarmee jij je de kunst van het leven nog meer eigen kunt maken.  Je adem 
is de manier bij uitstek om hierin vitaler, energieker en meer ontspannen 
onderweg te zijn. Om 10.00 uur start je met eenvoudige yogaoefeningen en 
neem je deel aan een workshop die anderhalf uur duurt. Naast wetenswaar-
digheden over de mind leer je eenvoudige ademoefeningen die je direct kunt 
toepassen in je dagelijkse leven. Daarna kun je aanschuiven aan een heer-
lijke maaltijd en tot 14.00 uur deelnemen aan de Satsang. Als bijdrage in de 
kosten wordt € 10.00 gevraagd. Om je aan te melden  voor deze dag neem je 
contact op met saskia.niessink@aofl.nl of belt haar 06 11262770. 

Maandelijkse 
bingo
 
TEUGE.- Vrijdag 3 oktober houdt 
Sportclub Teuge weer de maande-
lijkse bingo. Het wordt gehouden in 
de kantine van de sportclub aan De 
Zanden (tegenover het vliegveld). 
De bingo begint om 20.00 uur. Er 
zijn prachtige prijzen, zoals twee 
keer € 100.00 twee keer € 50.00, bood-
schappenmanden en veel andere 
geldprijzen. En natuurlijk de jack-
pot. Samen met de gratis koffie en de 
gratis verloting wordt het ongetwij-
feld weer een gezellige bingoavond. 

Familie Fun dag op 
de Scherpenhof
TERWOLDE.- Zondag 12 oktober van 13.00 - 17.00 uur is het weer zo ver, 
dan organiseren de mensen van/op de Scherpenhof een leuke Familie Fun 
Dag voor de hele familie. 
Voor de kinderen is clown Assie aanwezig, het treintje rijdt over het park en 
er is een leuke verloting waar een kinderfeestje in Play City en zwemlessen 
voor een diploma zijn te winnen. Voor de ouderen is er een leuke braderie, 
waar het orginele Melissa ondergoed kan worden gekocht en open huis is 
in de Wellness. Kom ook eens kijken in de vernieuwde bowlingzaal en in 
de loungebar. Wilt u nog een tafel huren voor de braderie, ook dat kan, voor 
informatie: De Scherpenhof, Bandijk 60, Terwolde, telefoonnummer (0571) 
29 17 31.

Zon op gemeentehuis
De eerste zonnepanelen verkocht

Voorzitter van EnergieRijk Voorst overhandigt de eerste certificaten voor 
zonnepanelen aan wethouder Lagerweij.

TWELLO.- Afgelopen donderdag-
avond vond de eerste door Energie-
Rijk Voorst (ERV)  georganiseerde 
informatieavond over het project 
‘Zonnepanelen op het Gemeente-
huis van Voorst’ plaats. Een 25 tal 
geïnteresseerde inwoners waren op 
de voorlichtingsavond afgekomen 
en door wethouder Arjen Lagerweij 
verwelkomd.

Voor burgers van Voorst die niet in 
staat zijn zonnepanelen op hun ei-
gen dak te plaatsen heeft ERV een 
aantrekkelijk alternatief ontwikkeld. 
De gemeente Voorst stelt gratis het 
dak van haar gemeentehuis ter be-
schikking om zonnepanelen op te 
plaatsen. Inwoners van Voorst kun-
nen investeren in certificaten van 
EUR 310.00. Per certificaat wordt 
één zonnepaneel gefinancierd. In 
totaal kunnen 400 panelen geplaatst 
worden. Door de regeling in het 
Energieakkoord levert dit de deelne-
mers groene stroom op en een ren-
dement van circa 4%. 
De wethouder vond het een prachtig 
idee en hij had besloten privé als in-

woner van de gemeente Voorst aan 
het project deel te nemen en mocht 
dhr. Lagerweij op symbolische wij-
ze de eerste drie certificaten van 
aankoop van zonnepanelen in ont-

vangst nemen. 
Donderdag 2 oktober is er nog een 
informatiebijeenkomst in het ge-
meentehuis van Voorst, aanvang 
19.30 (inloop vanaf 19.00 uur).

Publiek gezocht voor tv-opnames in Twello
TWELLO.- Omroep Gelderland komt 
op dinsdag 7 oktober naar Twello 
en Terwolde voor opnames van het 
nieuwe TV programma ‘Een wagen 
vol verhalen’. Presentator Renate 
Schutte trekt die dag met haar gasten 
in een paardentram door de regio om 
over Gelderse tradities en gebruiken 
te praten. De opnames eindigen in 

een kroeg met een Gelderse verha-
lenverteller die een sage of legende 
brengt. Op 7 oktober is dat Gery Groot 
Zwaaftink met het verhaal ‘Gloeiende 
Gerrit van de Woeste Hoeve’. Het gaat 
over hoe jaloezie van een broer kan 
leiden tot een groot drama. Kom ge-
zellig en laat u, onder het genot van 
een drankje, meeslepen door één van 

de beste Gelderse verhalenvertel-
lers. Om 15.00 uur bent u van harte 
welkom in Café de Waardige Waard, 
Dorpsstraat 23 in Twello. Aanmel-
den is niet nodig. De toegang is vrij. 
Uitzenddatum: maandag 20 oktober, 
18.25 uur, na het Gelders nieuws in 
Gelderland Vandaag (daarna ieder 
uur herhaald).

mailto:saskia.niessink@aofl.nl
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Reünie De Dalk 1974-2014
KLARENBEEK.- In augustus van dit jaar was Juf Ria van den Essehert 40 
jaar, als leerkracht, verbonden aan de openbare basisschool de Dalk in Kla-
renbeek. Graag wil de school alle (oud) leerlingen en (oud) collega’s uitnodi-
gen op zaterdag 8 november 2014, van 16.00 tot 20.00 uur, op basisschool De 
Dalk. De kosten van de reünie zijn E 15.00. Dit is voor de entree, het cadeau 
voor juf Ria, het eten en vijf consumptiebonnen. Wilt u ook herinneringen 
ophalen aan die goede oude tijd op basisschool de Dalk en juf Ria, dan kunt 
u zich aanmelden op: or.dalk@gmail.com. welkom!

Mooie opbrengst 
collecte 
Nierstichting
DE VEchT.- De collecte voor de 
Nierstichting, gehouden van 14 tot 
21 september, heeft in De Vecht e.o. 
het mooie bedrag van E 381,52 opge-
bracht. Heel veel dank aan de gulle 
gevers en natuurlijk de collectanten 
die dit mogelijk hebben gemaakt, 
met name Fien Bosgoed die deze 
keer voor de twintigste keer collec-
teerde. 

Samen Burendag vieren 

VOORST.-  In het kader van de Burendag sloten “Vrije Academie de Poll” en 
de Martinusschool uit Voorst daarbij aan met een activiteit voor de leerlin-
gen onder het motto “kunst maken voor en door de buurt”. Dit project werd 
afgesloten met een tentoonstelling op het plein van de Vrije Academie de 
Poll. Ook waren er verschillende activiteiten waar onder andere de leerlin-
gen van groep 7 en 8 aan deelnamen. Bovendien kon men kennis maken met 
de verschillende workshops van Vrije Academie de Poll. Informatie over de 
cursussen vindt u op www.vrijeacademiedepoll.nl

Louise  uit groep 5 aan het werk.
 

Voorst stevent af op 
structureel sluitende begroting
TWELLO – De gemeente Voorst ziet 
de toekomst positief in. In 2018 
gloort zelfs een structureel  sluiten-
de begroting. Ook is er ruimte voor 
zaken als onderzoek naar internet 
in het buitengebied en naar partici-
patie, en een update van de Milieu 
Effect Rapportage van de westelijke 
randweg Twello. Het zijn gevolgen 
van de ombuigingsoperatie 2011-
2014 en van diverse aanvullende 
maatregelen, aldus de toelichting 
op het Collegeprogramma 2014-
2016, de Bestuursrapportage 2014 
en de Meerjarenprogrammabegro-
ting 2015-2018 door het college van 
burgemeester en wethouders. Dit al-
les onder het motto: ‘Samen willen, 
samen doen: werken aan een welva-
rende, sociale en veilige gemeente’.  
“Er komt veel op ons af”, aldus bur-
gemeester Jos Penninx. “Maar we 
hebben er veel vertrouwen in dat het 
goed gaat en dat we in gezamenlijk-
heid de klussen kunnen oppakken. 
Dat zorgt voor positieve energie. 
Het gaat goed, maar we moeten ook 
aandacht hebben voor wat er beter 
kan en gaat. Als boegbeeld voor de 
samenleving moeten wij als college 
samen de klus klaren.” 

Op schema
Ook in Voorst veroorzaken de drie 
zorgtransities financiële en organi-
satorische zorgen. Bovendien begint 
de tijd te dringen: vanaf 1 januari 
2015 is de gemeente verantwoorde-
lijk voor de uitvoering, organisatie 
en financiering van de jeugdzorg, 
maatschappelijke ondersteuning en 
arbeidsparticipatie. En dat voor 30 
procent minder geld dan de Rijks-
overheid er voorheen zelf aan uitgaf. 
Desondanks liggen de transities op 
schema, zo verzekert het college. Er 
wordt hard aan gewerkt dat ieder-
een straks de juiste hulp of onder-
steuning in een passende vorm en 
omvang krijgt. Die vorm en omvang 
komen steeds beter in beeld en de 
eigen organisatie is op sterkte. In 

regionaal verband wordt gesproken 
met zorgaanbieders en de aanbe-
stedingen zijn in uitvoering. Doel 
is het realiseren van  een integrale 
zorginfrastructuur waarin preventie, 
aandacht voor het individu en maat-
werk in oplossingen centraal staan. 

Wat ook op schema ligt zijn de be-
stemmingsplannen. De eerste twee 
uitgiften van bouwkavels in project 
De Schaker zijn inmiddels een feit. 
Ook is een aantal wegenreconstruc-
ties in de gemeente voltooid of in 
uitvoering, volgens goede gewoonte 
samenvallend met vernieuwing van 
de riolering. Ook  de nieuwbouw van 
de multifunctionele accommodatie 
in Terwolde ligt op schema, evenals 
de voorbereiding op de nieuwbouw 
voor het Veluws College en de brede 
school in Twello.

Tegen- en meevallers
Tegenvallers zijn er echter ook. Zo 
is het aantal uitkeringsgerechtigden 
gestegen en daarmee het bedrag aan 
bijstands- en andere uitkeringen, 
wat wordt verergerd door de lagere 
rijksvergoeding. Een tegenvaller van 
625.000 euro. Verder zorgen de rente-
lasten over afgewaardeerde gronden 
voor een nadelig effect van 150.000 
euro en kost de overbruggingsre-
geling voor het voortzetten van de 
Regiotaxi tot de nieuwe aanbeste-
dingsprocedure is voltooid 55.000 
euro. De nieuwe CAO voor gemeen-
tepersoneel zorgt voor 47.000 euro 
aan meerkosten. Gelukkig zijn er 
ook meevallers: de uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning valt afgerond  300.000 euro 
lager uit en de positieve bijstelling 
van de algemene uitkering van het 
gemeentefonds en decentralisatie- 
en integratie-uitkeringen voor 2014 
is goed voor een plus van  450.000 
euro. Onder de streep zorgt dat voor 
een nadeel van  185.000 euro, wat 
kan worden opgevangen met het po-
sitieve resultaat dat in de begroting 

voor 2014 was voorzien.   

Een meevaller voor de inwoners is 
dat de afvalstoffenheffing positief 
uitpakt. Het minder vaak aan de weg 
zetten van de grijze rolcontainers is 
een groot succes en zorgt voor een 
voordeel van 60 euro gemiddeld per 
huishouden ten opzichte van 2013.

Meerjarenbegroting
Waar de Meerjarenprogrammabegro-
ting 2015- 2018 eerst nog tekorten 
vertoont, in 2015 en 2016  respectie-
velijk 440.000 en 115.000 euro, ver-
wacht het college positieve saldi in 
2017 (35.000 euro) en 2018 (47.000 
euro). Voor 2017 en 2018 heeft het 
college een ‘herijkingsmarge’ in de 
begroting opgenomen van respectie-
velijk 150.000 en 250.000 euro. Dit 
is gedaan om grote onzekerheden af 
te dekken, zoals de financiële lasten 
van nieuwe taken in het sociale do-
mein, het uiteindelijke effect van de 
nog lopende ombuigingsoperatie en 
een aantal ‘open einde’-regelingen 
zoals de bijstands- en andere uitke-
ringen die mogelijk hogere lasten 
met zich meebrengen. Met de her-
ijkingsmarge kan het college bijstu-
ren, bijvoorbeeld bij de tussentijdse 
evaluatie in het voorjaar van 2016. 
De genoemde ombuigingsoperatie 
bestaat uit een gefaseerde verdere 
inkrimping van de ambtelijke orga-
nisatie en  het samen met een aan-
tal gemeenten oprichten van een 
gezamenlijk belastingkantoor dat de 
heffing en inning van gemeentelijke 
belastingen en heffingen gaat ver-
zorgen. Aangevuld met een taakstel-
lende, gefaseerde afbouw van ren-
telasten voor nog niet in exploitatie 
genomen gronden, wat uiteindelijk  
75.000 euro aan besparing op ren-
telasten moet opleveren. Door deze 
voorzichtige en vooruitziende aan-
pak stevent Voorst af op een structu-
reel sluitende begroting in 2018 en 
blijft extra lastendruk voor de bevol-
king uit.

 

Snappet tabletonderwijs
KLARENBEEK.- Op basisschool 
De Dalk in Klarenbeek is afgelopen 
week gestart met Snappet tablet-
onderwijs in groep 4, 5 en 6. Alle 
kinderen hebben woensdag 24 sep-
tember uitleg gekregen in het wer-
ken met een tablet op school. Na 
instructie van de leerkracht uit de 
taal, spelling of rekenmethode op 
school gaan de kinderen zelfstan-
dig, op eigen niveau en tempo, aan 
de slag met de oefeningen op de 
tablet. Snappet is een project, waar-
bij kinderen met rekenen en taal 
op de tablet hun opgaven maken 
in plaats van in een schrift. Snap-
pet leidt tot verbeterd leerresul-
taat, direct inzicht en overzicht 
voor zowel leerkracht als leerling. 
De tablet is zo ingericht dat ze al-
leen gebruikt kunnen worden voor 
het maken van de taal-, spelling- en 
rekenopgaven. 
 

Snappet tabletonderwijs op basisschool De Dalk.

Jaarlijkse bridgedrive 
TWELLO.-  Eens per jaar organiseren de ‘Vrouwen van Nu’, afdelingen 
Terwolde, Nijbroek en Twello een bridgedrive, die vorige week weer 
heeft plaatsgehad bij Brasserie Korderijnk. Immers: er komen ook da-
mes uit andere provincies en dan is het treinstation aan de overkant 
zeer welkom. 
Direct bij binnenkomst word je over-
vallen door een bedrijvigheid die 
zich het beste laat omschrijven als 
een bijenkorf in volle productie. 40 
enthousiaste paren, dus 80 dames, 
zijn aanwezig en dat zorgt voor ge-
zellige onderonsjes. Maar….. het is 
niet moeilijk om deze dames geheel 
en snel stil te krijgen: je hoeft alleen 
maar bridgekaarten voor hen op ta-
fel te leggen; dat heeft het wonder-
baarlijke effect dat het na enkele mi-
nuten muisjesstil is in de zaal. Een 
probate remedie en zo werkte het 
ook deze keer. Om de rust te bewa-
ren wordt gespeeld zonder klok en 
gaat men op ‘commando’ wisselen. 
Mensen die moeilijk ter been zijn, 
hebben een vaste tafel. 

De dames beoogden een lang ge-
koesterde traditie voort te zetten, 
door dit gezellige gebeuren na een 
pauze van drie jaar weer op te pak-
ken. Omdat zich niemand bereid 
vond de organisatie op zich te ne-
men, heeft de drive enige jaren niet 
plaatsgevonden. Afgelopen donder-

dag kwam daar verandering in. De 
ochtend begon met koffie en gebak. 
En tegen 10:00 uur was het dan zo-
ver en startte het serieuze gedeelte. 
En serieus waren de dames, want 
je kon nog geen speld horen vallen. 
Na de gezamenlijke lunch werd de 
drive met onverminderd enthousi-
asme voortgezet, om tegen 16:00 uur 
met een prijsuitreiking te eindigen. 
Op een grote cadeautafel waren alle 
zelfgemaakte presentjes uitgestald, 
die onder deskundige leiding van 
Math Prinxt uitgereikt werden. Se-
cretaris Tineke Duursma sloot deze 
middag af. En tot overvloed van alle 
goede dingen bood Brasserie Korde-
rijnk na afloop een voordelig menu 
aan, waar menigeen gebruik van 
maakte. Op deze wijze begon én ein-
digde deze dag op een uiterst gezel-
lige manier. Met een kleine attentie 
en een pakje kaarten van Elizen trok 
iedereen goedgemutst huiswaarts. 
In de stille hoop dat er volgend jaar 
opnieuw een bridgedrive voor de 
provincie Gelderland wordt gerea-
liseerd. 

Waarom niet eens een pluim 
voor de gemeente?
Wij, bewoners van de H.W. Iordensweg willen de gemeente graag een 
pluimpje geven voor de manier waarop men heeft gereageerd op ons ver-
zoek iets te doen aan de laaghangende takken en de losliggende stoepte-
gels. Men was verbluffend snel ter plekke om het probleem op te lossen. 
In een tijd waarin de overheid (vaak ook de gemeente) onder vuur ligt, 
krijgen wij een warm gevoel voor de wijze waarop de gemeente Voorst 
op verzoeken van zijn bewoners reageert. Chapeau namens de buurt!
L. van Aalen! 

Nog kaarten verkrijgbaar
VOORST.- Het Dorpshuis van Voorst biedt in oktober onderdak aan twee 
avondvullende evenementen. Op 4 oktober (aanstaande zaterdag) is dat de 
Battumse Revue met de splinternieuwe voorstelling: ‘Mangs mo’j wat’. Een 
avond vol sketch, zang , dans en muziek. Voor deze voorstelling zijn nog kaar-
ten verkrijgbaar tegen het speciale tarief à € 10,00 p.p. inclusief een kop koffie/
thee. Op 18 oktober is de Roessinghzaal van het Dorpshuis voor de muziekfor-
matie Old Ni-js. De band bestaat uit de generatie muzikanten die in de jaren 
zestig van de vorige eeuw fungeerde als de uitvinders van de nederpop. En de 
heren mogen dan intussen alles al hebben meegemaakt, de liefde voor de mu-
ziek leeft nog altijd volop. In het voorprogramma treedt “Hot Club de France 
Chaupeau” op. Deze muzikale 6 mans band bestaat uit instrumentalisten, zij 
brengen repertoire met onder andere nummers van het Rosenberg Trio. Entree 
€ 10,00. Kaarten voor beide voorstellingen zijn  -zolang de voorraad strekt- 
verkrijgbaar via tel. (0575) 50 27 56 of via info@dorpshuisvoorst.nl.

mailto:or.dalk@gmail.com.%20
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U IT EIGEN BAKKERIJ

Pandabroodje

Gemberbrood

1.10
1.35

1.74
1.92

1.50
1.65

400 gram

zak à 6 stuks half

U IT EIGEN SL AGERIJ

Vleeswaren

NN SSSSSSSLSSSSSSSLL

Hacheevlees
kilo van 10,98 nu voor ........................

.............6.98

Rundergehakt
kilo van 5,98 nu voor  ...................................

....5.49

Hamlappen
kilo van 7,98 nu voor ........................

................6.98

Fricandeau
kilo van 9,98 nu voor  ...................................

....6.98

Tex-Mex Rollade
100 gram van 2,09 nu voor ........................

.1.69

Bij aankoop van 

2 Waldkornbroden

een shoppertas gratis!

Pompoenbolletjes
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K A P S A L O N  K O R T E N
z o n d e r a f s p r a a k

Winkel en geniet in het 
centrum van Twello!
Op vrijdagavond 3-10-17-24 oktober
ontvangt u na 18.00 uur een waardebon 
bij aankoop vanaf €20,-
Deze waardebonnen zijn de gehele week in te leveren bij: n bij: 

Waardebon
VOOR ‘N               KOP KOFFIE 

        MET APPELGEBAK!
 GRATIS

Borduurpatronen - Kleinvak - Kledingreparatie

De Knipoog

DE VALEWEIDE
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a - 7391 DC Twello

Tel. 0571 - 270430

g
My Way

Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

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

OSKAR

Buurman 
Vleesch & Vis

uiterlijk t/m 30 november

DE WAARDEBONNEN WORDEN U 

AANGEBODEN DOOR ONDERSTAANDE TC LEDEN

Vleesch &

Ringfoto van de Worp

Ruud Bakker
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Melenhorst An� ek
Rijksstraatweg 167 Twello

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

Grote collec� e an� eke 
klokken, meubelen

 en verlich� ng

Repara� e an� eke• 
 en moderne klokken

Restaura� e • 
 an� eke meubelen

Taxa� es• 

Ruim 500m2

Elektra installatiesElektra installaties

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

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

www.hamutwello.nl

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

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Peter van de Pol ook thuis in de bloemen gezet
TERWOLDE.- Dat directeur Pe-
ter van de Pol onlangs in China 
de grootste onderscheiding in de 
(bloemen)gewasveredeling in ont-
vangst heeft mogen nemen met de 
benoeming tot ‘Grower of the Year’ 
is inmiddels wel algemeen bekend. 
De uitreiking van de prijs vond 
plaats in China, waar na afloop nog 
een klein feestje werd gevierd. Het 
hoeft dan geen betoog dat het even 
duurt voor de baas weer terug is bij 
zijn troetelplanten. Daar bleek alles 
overigens, mede dank zij zijn ploeg 
gedreven medewerkers, uitstekend 
op orde. Anders werd het bij thuis-
komst in Terwolde. Van de Pol is 
niet alleen een gedreven kweker, 
ook voor allerlei andere zaken in 
de samenleving heeft hij een open 
oog en oor. Dat was dan ook de re-
den om al geruime tijd geleden toe 
te treden tot het vrijwillige brand-
weerkorps in Terwolde. Een taak 
die hij met hetzelfde enthousiasme 
en fanatisme beoefent als al zijn 
mede spuitgasten. Die maten van 
het bluswater wilden het mondiale 
succes van hun kompaan niet enkel 
via een bokaal op de schoorsteen-

mantel laten wegebben. Vandaar dat 
zij zijn woning weggewerkt hebben 
achter reusachtige spandoeken die 
alle voorbijgangers op de Wijkseweg 
op niet mis te verstane wijze mede-
delen over de kwaliteit van de bewo-
ner achter het spandoek. Een klein 
raadsel bleef nog wel over. Het doek 

is voorzien van een tekst in Chine-
se tekens waarvan de betekenis de 
meeste passanten ontgaat. Maar, ver-
zekerde één van de spuitgasten ons, 
Peter weet precies wat het woord is 
en betekent en zal dat ongetwijfeld 
beeldend aan alle geïnteresseerden 
willen uitleggen.

Veel belangstelling pompoenenmarkt
VOORST.- De Zaderij aan de Appen-
seweg trok zondag veel bezoekers. 
Behalve honderden pompoenen in 
alle maten, soorten en kleuren, waren 
er groentes verkrijgbaar. Bij de pom-
poenen werden recepten verstrekt. De 
jam, cake, taart en soep van pompoe-
nen was te proeven. Dat leidde tot ver-
rassende reacties. Bezoekers konden 
een kijkje nemen op het land om te 
zien hoe de –soms- reuzen groeien. In 
een van de kassen was honing te proe-
ven en kinderen konden zich uitleven 
met pompoenen uitsnijden. Van een 
van de grootste pompoenen mochten 
bezoekers het gewicht raden. Komen-
de winter gaat de webshop van De Za-
derij voor exclusieve zaden de lucht 
in. Het is dan voor particulieren mo-
gelijk om zaden te bestellen van histo-
rische + vergeten rassen, maar ook za-
den van Vitalis die eerder alleen voor 
bedrijven verkrijgbaar waren.  De kleurrijke pompoenenmarkt trok veel bezoekers.

Educatief programma voor 
leerlingen basisscholen

Open asieldag 
dierenasiel de 
Kuipershoek
KLARENBEEK.- Op zaterdag 4 ok-
tober houdt dierenasiel de Kuipers-
hoek van 11.00 uur tot 16.00 uur 
haar open asieldag aan de Kuipers-
dijk 11 te Klarenbeek. Het belooft 
een informatieve en leuke dag te 
worden voor jong en oud. U kunt op 
deze dag een kijkje nemen achter de 
schermen van het asiel. Hoe ziet de 
dierenartskamer er uit? Welke katten 
zitten in de buitenren? Waar bevindt 
zich het hondenpension? Wat is de 
quarantaineruimte? Hoe wordt een 
hond getrimd? Zijn er nog kittens? 
De antwoorden op al deze vragen 
weet u na uw bezoek aan het asiel.
Nieuw op de open asieldag is de 
aanwezigheid van een zeer grote ver-
koopkraam met vele prachtige nieu-
we en tweedehands artikelen, zoals 
sierspullen voor in huis, knuffels en 
diergerelateerde producten. Vanzelf-
sprekend is de opbrengst geheel be-
stemd voor het asiel.
Ook aan de kinderen is gedacht. Ze 
kunnen o.a. worden geschminkt en 
een egeltje of een uiltje knutselen. 
Speciaal voor hun konijnen thuis, of 
voor de konijnen in de opvang kun-
nen ze een leuk schuil-/voerhuisje 
maken voor in het hok. Verder is er 
een springkussen en is Ikki, de Kids 
for Animals mascotte, aanwezig. De 

Dierenambulance zal ook te bewon-
deren zijn. De vrijwilligers vertellen 
het publiek graag over het werk op 
de ambulance. Kortom, genoeg te 
beleven op deze dag. Kom dus langs 
en maak kennis met de dieren in het 
asiel! Tijdens de open asieldag wor-
den geen honden, katten of konijnen 
uitgegeven. Mocht u interesse voor 
een dier hebben dan ziet het asiel u 
graag op een ander moment terug. Er 
kunnen geen honden meegenomen 
worden naar het asiel in verband met 
mogelijke onrust onder de asielhon-
den. Alvast bedankt voor uw begrip 
en tot ziens op zaterdag 4 oktober!

WILP.- De kerk van Wilp was vrij-
dag de bijzondere locatie waar een 
Buurtconcert plaatsvond van het 
Symfonieorkest. Dit orkest is van 23 
september tot en met 4 november 
‘on tour’ in eigen regio. Met speciale 
Buurtconcerten probeert het orkest 
op een laagdrempelige manier men-
sen kennis te laten maken met klas-
sieke muziek. De concerten zijn toe-
gankelijk en laagdrempelig en duren 
maximaal een uur. Om iedereen de 
mogelijkheid te bieden om een keer 
een concert te bezoeken zijn deze 
speciale buurtconcerten gratis en op 
bijzondere locaties. Het concert van 
vrijdagavond in Wilp was dan ook 
helemaal ‘uitverkocht’.
Vrijdagmiddag woonden de leerlin-
gen van de oudste groepen van de ba-
sisscholen uit Wilp en Wilp-Achter-

hoek de repetitie van het orkest in de 
kerk bij, samen met hun leerkrachten. 
Dat was leuk en spannend, want or-
kest en de orkestleden kenden elkaar 
nog niet. Bovendien is de kerk niet de 
plek waar de leerlingen vaak komen 
en klassieke muziek is voor de mees-
ten ook geen dagelijkse kost. Na de 
repetitie staken de ruim 60 kinderen 
over naar basisschool Hagenwinde 
waar een aantal muziekinstrumenten 
klaarstond. De kinderen kregen les 
over hoe een orkest werkt en mochten 
onder begeleiding op verschillende 
instrumenten spelen, Een groep op 
blaasinstrumenten en een op strijkin-
strumenten. Een beetje lacherig pro-
beerde iedereen op zijn of haar beurt 
geluid uit de instrumenten te krijgen. 
Dat viel reuze mee: bij de juiste aan-
wijzing lukte het de meesten wel. 

Leerlingen mochten een aantal instrumenten uitproberen.

Publiekslezing over de ‘Actieve Zon’ bij 
Volkssterrenwacht Bussloo
BUSSLOO.- Op vrijdagavond  3 
oktober is er bij de Volkssterren-
wacht Bussloo een speciale presen-
tatie door prof. dr. John Heise over 
de zon, onze eigen actieve ster. De 
aarde is één van de planeten die om 
de zon, de centrale ster in onze zon-
nestelsel, draaien. Dankzij het licht 
en de energie van de zon is het leven 
op onze aarde mogelijk. Uit onder-
zoek blijkt dat de zon een giganti-
sche gasbol is waar in het binnenste 
kernfusie zorgt voor de immense 
energie. Aan het oppervlak van deze 
gasbol zijn soms grote uitbarstingen 
zichtbaar als duizenden kilometers 
lange zonnevlammen. De deeltjes 
die bij deze uitbarstingen vrij ko-
men kunnen aanleiding geven tot 
grote verstoringen in het magnetisch 
veld van de aarde en leveren het ver-
schijnsel van het noorderlicht op. 

Dankzij moderne telescopen en sa-
tellieten hebben de sterrenkundigen 
in de afgelopen decennia een goed 
beeld gekregen van de fascinerende 
processen die zich in de zon afspe-
len. Gedetailleerd onderzoek aan 
zonnevlekken en zonnevlammen 
hebben spectaculaire beelden opge-
leverd. De astronoom professor dr. 
John Heise van het Sterrenkundig 
Instituut Anton Pannekoek van de 
Universiteit van Amsterdam neemt 
in zijn presentatie het publiek mee 
naar de wondere wereld van onze 
‘actieve zon’. De voordracht begint 
om 20.00 uur in het gebouw van de 
Volkssterrenwacht Bussloo. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur.  Bij helder 
weer is er op de sterrenwacht tevens 
gelegenheid om zelf met diverse te-
lescopen naar de sterrenhemel te 
kijken.

Wetenschap
De publiekslezing is tevens de aftrap 
van het ‘Weekend van de Weten-
schap’ op de Volkssterrenwacht Bus-
sloo. Op zondag 5 oktober is er van 
’s middags 13.30 uur tot ’s avonds 
22.30 uur een speciaal programma 
met talrijke activiteiten. ’s Middags 
zijn er presentaties, demonstraties 
en activiteiten voor de jeugd. Het 
avondprogramma wordt gevuld met 
een presentatie van ‘pop-up weten-
schapper’ dr. Peter Barthel met als 
titel “Wij en de Maan”. Ook dan is er 
bij helder weer volop gelegenheid om 
zelf met de telescoop naar de maan 
en de sterrenhemel te kijken. Meer 
informatie over de verschillende ac-
tiviteiten van de Volkssterrenwacht 
Bussloo is te vinden op de website 
www.volkssterrenwachtbussloo.nl of 
telefonisch via (0571) 26 20 06.

Inschrijving Natuur Educatie Project van start
BUSSLOO.- De basisscholen zijn in-
middels enkele weken begonnen en 
dat betekent een start van een nieuw 
educatief leerjaar. In het voorjaar van 
2015 kunnen alle basisschoolleerlin-
gen (groep 6 t/m 8) weer gratis deel-
nemen aan het RGV Natuur Educatie 
Project. Het speciaal samengestelde 
lespakket brengt de leerlingen dich-
terbij de natuur en de recreatiemoge-
lijkheden op Bussloo. De inschrijving 
voor het project is inmiddels gestart. 

Door middel van het Natuur Educatie 
Project kunnen basisschoolleerlingen 
(groep 6 t/m 8) in de maanden mei en 
juni spelenderwijs het recreatiegebied 
ontdekken. In samenwerking met het 
Centrum voor Natuur en Milieu heeft 
RGV (exploitant van Bussloo) een les-
kist met opdrachten ontwikkeld. De 
opdrachten bestaan onder meer uit het 
meten van de watertemperatuur, het 
onderzoeken van de bodem, de boom-
hoogte meten en waterdiertjes vangen 

en bekijken met een loep. Medio sep-
tember hebben alle basisscholen in de 
omgeving van Bussloo een brief van 
RGV ontvangen met informatie over 
de inschrijving voor 2015. Scholen 
die geen informatie hebben ontvangen 
kunnen uiteraard contact opnemen 
met RGV, telefoonnummer (026) 384 
88 00. De inschrijfperiode loopt tot 1 
februari 2015. Meer informatie over 
het project en de inschrijfformulieren 
zijn te vinden op www.rgv.nl

http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl
http://www.rgv.nl


Pagina  38 Voorster NieuwsWoensdag 1 oktober 2014

Verstand van tuin & dier

Meer dan 100 dierartikelen
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TWELLO / KLARENBEEK 

Nieuws en tips  van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

Iedere dag dierendag 
bij De Driehoek

Dierenartsenpraktijk         De Driehoek
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

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

Dierendag dus tijd om uw dier 
eens extra te verwennen. 

daarom gaat u naar Dier & Meer voor:
snacks - speelgoed - dekens - voeders -

kussens en manden - kooien en buitenhokken

KNIP deze advertentie uit en ontvang 
25 % KORTING 

op een artikel naar keuze....
 Voorwaarden geldig op zaterdag 4 oktober 2014 - korting op één artikel

Dier & Meer - Rijksstraatweg 66 - 7383 AT Voorst 
0575-503900 - info@dierenmeer.nl - www.dierenmeer.nl

�
Recreatiegebied Bussloo 
natuurlijk schoon 
BUSSLOO.- In het laagseizoen (1 oktober tot 1 mei) is het in de weekenden 
gezellig druk met wandelaars en hun trouwe viervoeters op Bussloo. helaas 
brengt deze drukte ook overlast van hondenpoep met zich mee. Om het oprui-
men van poep te vergemakkelijken is door Dierenartsenpraktijk De Driehoek 
het initiatief genomen dispensers met gratis hondenpoepzakjes te plaatsen. 
Op zaterdag 4 oktober vindt de lancering van dit project plaats. 

Volksgezondheid
Onder andere om te voorkomen 
dat mensen met hondenuit-
werpselen in aanraking komen, 
heeft RGV in het hoogseizoen 
een hondenverbod ingesteld 
(1 mei – 1 oktober). Uit onder-
zoek blijkt dat het regelmatig 
ontwormen van honden en kat-
ten, en het nemen van hygiëne 
maatregelen (honden en katten-
poep opruimen) zijn vruchten 
afwerpt: besmetting van parken 
en zandbakken met wormeitjes 
neemt gestaag af. RGV vraagt 
daarom aandacht voor het op-
ruimen van hondenpoep. 

Samenwerkingsverband 
Door een bijzondere samenwer-
king tussen RGV, Sanimed Veterinary Nutrition, Novartis Animal Health , MSD 
Animal Health en Dierenartsenpraktijk De Driehoek is het mogelijk om recreatie-
gebied Bussloo te voorzien van dispensers met gratis hondenpoepzakjes. De die-
renartsen van Dierenartsenpraktijk De Driehoek wonen en werken om de hoek van 
Bussloo en zijn zelf fervente bezoekers van het recreatiegebied. Het viel hen op dat 
weinig wandelaars de moeite nemen om de poep van hun hond op te ruimen. Die-
renarts Jannemiek van Holten: “Tijdens het wandelen of hardlopen op Bussloo valt 
het soms niet mee om poep te ontwijken en het is beslist onprettig thuiskomen met 
stinkende viezigheid onder je schoenen. En dan hebben we het nog niet eens over 
de gezondheid van mens en dier.” Erik Droogh, directeur van RGV, geeft aan: “Het 
samenwerkingsverband spreekt ons zeer aan. Wij nemen onze eigen verantwoorde-
lijkheid en stimuleren ook het nemen van verantwoordelijkheid. Daarom is dit een 
mooi voorbeeld hoe je vanuit gedeelde belangen mooie oplossingen kunt vinden.”

Lancering ‘Bussloo, natuurlijk schoon’ op Werelddierendag
Op 4 oktober van 12.00 tot 16.00 uur vindt de feestelijke lancering plaats van dit 
project op recreatiegebied Bussloo, ter hoogte van het bruggetje bij de Stronk. Me-
dewerkers van Dierenartsenpraktijk De Driehoek delen daar goodiebags uit aan de 
eerste 300 hondenwandelaars en lichten het nieuwe beleid toe. Het officiële mo-
ment begint om 14.00 uur. Dan onthult Erik Droogh, directeur RGV, de dispenser. 
De hele middag zijn er hondensport-demonstraties en vinden er begeleide wande-
lingen plaats. Een fotograaf neemt portretten en actiefoto’s van de honden. 

SeniorWeb zoekt vrijwilligers voor computerlessen 

WERELD DIEREN DAG

Sportschool Tijssen nieuws

Nieuwe inspiratie
TWELLO.- Met ingang van 1 oktober worden de Les mills lessen 
omgezet naar de lessen van “Clubjoy” .Dat betekent een andere be-
naming maar wel met dezelfde intensiteit. Body Balance krijgt de 
naam Clubjoy Yoga, Body combat de naam Clubjoy Battle, RPM de 
naam Clubjoy Cycle en Steps de naam Clubjoy step. De lessen van 
Clubjoy zijn gevarieerd en voor iedereen die doelgericht wil trainen. 
Doen en niet denken staan tijdens de les centraal. Daag jezelf uit 
en maak die stap naar een verbetering van je fitheid. Interesse? Doe 
eens een keer mee. Kijk op www.tijssen-sport.nl 

TWELLO.- SeniorWeb zoekt voor alle 
vestigingen van Bibliotheek Brummen 
| Voorst vrijwilligers om computerles-
sen te geven. In het najaar gaat Biblio-
theek Brummen | Voorst o.a. starten 
met het verzorgen van de computer-
cursus ‘’klik & Tik’’; een digitaalpro-
gramma voor iedereen die zijn/haar 
digitale vaardigheden wil verbeteren. 
Daarnaast wil de bibliotheek starten 
met een wekelijks spreekuur waar ie-
dereen kan binnenlopen met vragen 
over computer, programma’s, apps, 
toepassingen en gebruik Ipad/tablet 
etc. Naast een leuke vrijwilligersbaan 
krijgt de vrijwilliger, SeniorWeb noemt 
haar vrijwilligers Ambassadeurs, de 
nodige ondersteuning van Senior-
Web. Geïnteresseerd of vragen? Neem 
dan contact op met Mariël Schot-

poort, Bibliotheek Brummen|Voorst 
m.schotpoort@bibliotheekbrummen-
voorst.nl of met Raquel Wanrooij, ad-
viseur Leercentra SeniorWeb. rwan-
rooij@seniorweb.nl. 

Kinderboekenweek
Van 1 t/m 11 oktober is het Kinder-
boekenweek. Het thema is dit jaar 
“Feest!”, omdat de Kinderboekenweek 
60 jaar bestaat. Voor deze gelegenheid 
heeft een aantal Veluwse bibliotheken 
een feestelijk programma opgesteld 
voor de basisscholen. Veel kinderen 

zullen tijdens de Kinderboekenweek 
een schrijver ontmoeten of naar een 
theatervoorstelling gaan. De schrij-
vers die naar de gemeente Brummen 
en Voorst komen, zijn: Manon Sik-
kel, Thijs Goverde, Corien Oranje en 
Nanda Roep. De leerlingen uit groep 
5 t/m 8 van de scholen in de plaatsen 
Brummen, Eerbeek en Twello komen 
naar de plaatselijke bibliotheek om 
de schrijver te ontmoeten. Groep 3 en 
4 gaan naar de voorstelling “Gekke 
Loes!” van Theater de Appelboom in 
de bibliotheek van Twello. 

mailto:rwanrooij@seniorweb.nl
mailto:rwanrooij@seniorweb.nl


Pagina  39 Voorster NieuwsWoensdag 1 oktober 2014

www.dierenkliniektwello.nl

Openingstijden
Ma, Wo en Vrij
08.30-19.30 uur
Di en Do
08.30-17.00 uur

Inloopspreekuren
Ma t/m vrij
van 08.30 tot 09.00
van 13.30 tot 14.00 
Ma, wo en Vrij
van 18.30 tot 19.30 uur
Zaterdag
van 10.30 tot 11.30 uur

Molenstraat 49
7391 AB  Twello
0571 - 27 26 24

Open elke maandag, 
woensdag en vrijdag
van 8.30 tot 19.30 uur
en dinsdag en donderdag 
van 8.30 tot 17.00 uur

Inloopspreekuren
Maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 9.00 uur
van 13.30 tot 14.00 uur
Maandag, woensdag en vrijdag
van 18.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
van 10.30 tot 11.30 uur

Molenstraat 49
7391 AB  Twello
0571 - 27 26 24

ALLE HUISDIEREN GEFELICITEERD!

Bij ons is het altijd dierendag, 
maar vrijdag 3 oktober en 
zaterdag 4 oktober
voor elke patiënt een 
cadeautje om het te vieren!
 
Dierenartsen 
Laura Broekman en 
Richard de Jong

Marktplein 30 Twello - Tel. 0571 - 270822M k l i 30 T ll T l 0571 270822

Faunaland 
TRAKTEERT
4 oktober dierendag

Vul uw gratis ‘shopper’
met 25% korting*

Alleen geldig op dierendag - 4 oktober
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BOSGOED B.V.

BOSGOED VOEDERS

Verwen uw huisdier
 eens

    extra met dier
endag

voor het hoogste rendement

Mengvoeders - Graanhandel - Kunstmeststoffen
Zwarte Kolkstraat 100 - 7384 DE  Wilp-Achterhoek
Tel. (055) 323 12 31/323 18 27 Fax (055) 323 15 91

Al meer dan 100 jaar

Dier en kind, een geweldig stel

Een paar dagen na de verjaardag 
van onze dochter is het Werelddie-
rendag; bij ons ook altijd reden voor 
feest. Aangezien mijn man en ik niet 
zo goed zijn in het onthouden van 
verjaardagen en vooral niet die van 
onze huisdieren (ja, zelfs wij ver-
geten dat wel eens!), zijn op deze 
dag onze dieren allemaal een beetje 
jarig. Nu onze kinderen 6 en 9 jaar 
oud zijn, krijgen ze van hen vast een 
vette tekening van een coole race-
auto en een fantastische halsband 
van loombandjes, waar ze ongetwij-
feld erg blij mee zijn. Ach, natuurlijk 
geven onze hond en kat niet om kin-
derkunst, maar de extra aandacht is 
altijd welkom. En het blijft leuk om 
de speciale band tussen kind en dier 
te zien. Wat onze ietwat onstuimige 
kinderen ook verzinnen aan spel, 
hond Guus en zelfs kat Freek vinden 
altijd alles best, gelukkig maar…
Jonge kinderen en een hond of kat 
gaan prima samen, maar hou ze in 
de gaten! Zelfs de allerliefste hond 
kan een keer goedbedoeld een jong 
kind willen corrigeren en dit kan 
heel vervelende gevolgen hebben. 
Vaak krijgen wij in de dierenkliniek 
de vraag wat te doen met de hond als 
er een baby op komst is. Ons advies 
is dan steevast: doe zo normaal mo-
gelijk en houd het ook leuk voor de 
hond. Kom je met de baby beneden, 
geef de hond dan een koekje of een 
aai over zijn bol en stuur hem niet 
telkens de gang op. Dan associeert de 
hond de baby met iets leuks en is er 
zo aan gewend.
Voor de omgang tussen hond en kind 
zijn er wat omgangsregels om je als 
ouder aan te houden. Laat allereerst 
een jong kind en de hond nooit al-
leen! Even naar de wc? Neem de 
hond mee de gang op! Heb je zo’n 
dreumes die helemaal uit z’n bol 
gaat bij het zien van een hond? Leer 
hem of haar eerst te vragen of de 
hond geaaid mag worden…Leer het 
kind vervolgens om de hond niet 
over zijn kop of rug te aaien, maar 
op de borst, aan de zijkant van de 
hals of onder de kin. En natuurlijk 
leer je kinderen altijd de hond niet 
te plagen of (al dan niet per ongeluk) 
pijn te doen.

Binnen het gezin is het heel vanzelf-
sprekend dat de etensbak, waterbak, 
speeltjes en mand van de hond zijn 
en dat de kinderen hier niet aan 
mogen komen of in de mand van 
de hond gaan zitten of liggen. Ook 
mogen ze de hond niet lastigvallen 
als die ligt te slapen; ook een hond 
heeft een plek nodig waar hij even 
niet gestoord wordt. Daarnaast moet 
de hond zijn plaats in het gezin ken-
nen en mag dus bijvoorbeeld niet op 
de bank, zoals het kind wel mag.
Toch is een dier in huis bovenal echt 
heel goed voor kinderen!
Uit wetenschappelijke studies blijkt 
dat het immuunsysteem van kinde-
ren die uit huishoudens met dieren 
komen stabieler is dan dat van kin-
deren zonder huisdieren. Oftewel: 
kinderen met huisdieren zijn min-
der vaak ziek dan kinderen zonder 
huisdieren. Daarnaast bewegen 
mensen met honden meer; de hond 
uitlaten is de ideale vorm van li-
chaamsbeweging. Wandelen is voor 
iedereen gezond en de hond maakt 
het extra leuk. Je geeft meteen het 
goede voorbeeld en laat vooral je 
kinderen lekker rennen en ravotten 
met het beestje; zo krijgen ze geen 
kans om dik te worden!
Het is gebleken dat het hebben van 
een huisdier stress vermindert, 
waardoor ziektes minder kans ma-
ken. Voor kinderen gaat het nog een 
stapje verder: zij zien hun hond of 
kat vaak als hun beste vriend, waar-
door ze eigenlijk nooit een echt ge-
voel van eenzaamheid of verveling 
ervaren, wat ook weer bijdraagt aan 
hun gezondheid. Kinderen die heb-
ben geleerd om te gaan met huisdie-
ren, zijn vaak beter in staat om op 
een goede manier om te gaan met 
andere kinderen en volwassenen 
dan kinderen zonder huisdieren. 
Huisdieren wekken de interesse van 
kinderen voor de natuur en dieren 
in het algemeen. Zo heb je altijd 
spreekbeurtmateriaal!
Enfin: wellicht is dierendag een goe-
de gelegenheid om eens na te den-
ken over het aanschaffen van een 
huisdier?

Laura Broekman, dierenarts
Dierenkliniek Twello

Geslaagd 
touwtrek 
toernooi 
TEUGE – Het afgelopen weekend or-
ganiseerde S.J.W. Peco voor de 36e 
keer het Touwtrektoernooi in Teuge. 
Vrijdagavond was het eerst de beurt 
aan de geoefende touwtrekkers om de 
strijd met elkaar aan te gaan. Vrijdag 
vond namelijk de laatste competitie-
wedstrijd plaats van de Federatie Vrije 
Touwtrekkers (FVT). Hiermee konden 
de laatste punten voor dit seizoen ge-
wonnen worden, wat het een span-
nende strijd maakte. Peco 1 heeft zijn 
krachten goed ingezet en is tweede 
geworden tijdens de laatste competi-
tiewedstrijd. Peco 2, het combi team, 
is derde geworden. Met deze laatste 
punten heeft Peco een dik verdiende 
tweede plek gewonnen in de FVT 
competitie. 
Zondag ging de strijd aan het touw 
verder, maar dan voor de ongeoe-
fende teams.  Dit jaar deden er twaalf 
teams mee die onderverdeeld waren 
in twee poules. Onder deze teams 
waren er, naast de heren teams, twee 
jeugdteams, één damesteam en één ge-
mengd team. Dit maakte het toernooi 
zeer afwisselend en boeiend om naar 
te kijken. De beste zes teams gingen 
door naar de grote finale ronde en de 
onderste zes teams gingen door naar 
de kleine finale ronde. Het was een 
zware middag voor de touwtrekkers. 
De zon scheen fel op hun gezichten en 
de tegenstanders waren gewaagd aan 
elkaar. Ondanks de warmte en de ver-
zuurde benen en armen is het ‘Woud-

VHC Twello loopt estafette naar 
Leukste Sportvereniging van Nederland

huis’ de onverslagen kampioen gewor-
den. Met zes man sterk waren zij ieder 
team de baas. Daaropvolgend was Peco 
een sterke tweede. Ondanks dat ze niet 
alle wedstrijden wonnen in de poule, 
wisten zij in de finale ronde bijna alle 
tegenstanders te verslaan. ‘De Olde 
Rotten’ die twee jaar op rij eerste zijn 
geworden, zijn met een mooie derde 
plaats naar huis gegaan.  Dit jaar ging 

de sportiviteitsbeker naar  het jeugd-
team ‘De grindtegels’. Het was naast 
een sportieve middag ook een uiterst 
gezellige en zonnige middag, waardoor 
er ook na het toernooi nog de nodige 
drankjes en versnaperingen genomen 
werden. Uitslag: 1. Woudhuis. 2. Peco. 
3. De Olde Rotten. 4. Stroboeren. 5. Lo-
chem. 6. Het Zwaantje. Sportiviteits-
prijs: De grind tegels

TWELLO.- Afgelopen vrijdag trok een 
bonte stoet van bijna 100 hockeyers 
door Twello. Ze zongen: “VHC hockey-
plezier” en liepen met een spandoek. 
Toen werd het duidelijk; VHC Twello 
is in de race om de leukste sportver-
eniging van Nederland te worden. De 
voorverkiezing, in het voorjaar had 
VHC Twello al gewonnen en werd 
toen uitgeroepen tot leukste sport-
vereniging van de gemeente Voorst. 
De estafette begon vrijdagmiddag bij 
het clubhuis van VHC Twello aan de 
Zuiderlaan, vervolgens lang de basis-
scholen de Oase, de Kleine wereld 

en de Wingerd waar de kinderen uit 
school werden opgehaald. Kinderen 
van andere scholen sloten aan bij het 
gemeentehuis daar werd namelijk 
wethouder sport en tevens locobur-
gemeester Hans van der Sleen uitge-
daagd een potje te slalommen. Deze 
liet zich van zijn beste kant zien en 
nam het op tegen 
enkele meiden van 
E1. Daarna trok de 
estafette richting 
het woonzorgcen-
trum het Groten-
huis. Hierna ging 

het lint van zwart en blauw richting 
het dorpsplein waar voor Sponsor 
Rabobank Gemeente Voorts even 
werd bijgekomen met limonade en 
een koek. Een partijtje hooghouden 
volgde en de stoet trok verder. Rich-
ting de markt om uiteindelijk weer 
terug te lopen naar het clubhuis. De 
actie begon omdat het Jeugdjournaal 
deelnemende verenigingen had uitge-
daagd een ludieke actie te bedenken. 
Zij zouden dan bij de meest originele 
actie langskomen om te filmen. Dat 
liet VHC Twello zich maar een keer 
zeggen en bedacht deze unieke actie 
door Twello. Het jeugdjournaal is niet 
langs geweest maar VHC Twello heeft 
de gemeente Voorst en haar inwoners 
laten zien dat er veel plezier te bele-
ven is bij deze vereniging. Stemmen 
kan nog tot 30 september, daarna sluit 
de stemronde en wordt de winnaar 
bekend gemaakt. Ook mee hockeyen? 
Kom dan een langs en train een keertje 
mee. Kijk op www.vhctwello.nl of op 
Facebook.

http://www.VHCtwello.nl
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actief & betrokken

 Mantelzorgbijeenkomst: Vertel uw verhaal!

Dit jaar is het thema van de Dag van de Mantel-

zorg: “Allemaal verhalen”. Een belangrijk thema 

waarbij het verhaal van (ex-) mantelzorgers cen-

traal zal staan. Maar hoe vertelt u nu duidelijk uw 

verhaal? De dingen waar u als mantelzorger tegen 

aanloopt, de zorgen die u heeft maar ook de 

kracht van waaruit u uw werk als mantelzorger 

voor uw naaste doet, moeten een plek krijgen. 

Maar mantelzorgers lopen niet graag te koop met 

hun ervaringen. Als zij daar al over praten dan ge-

beurt dat meestal in kleine kring. Toch is het be-

langrijk voor u zelf om uw ervaringen en vragen 

ook aan anderen te kunnen vertellen. Maar hoe 

doe je dat dan? Daarom organiseert het steunpunt 

mantelzorg een workshop waarin u handvaten 

krijgt aangereikt uw verhaal aan anderen, uw fami-

lie, de hulpverlener of instanties, te vertellen. Loek 

Boer, een professioneel verhaalverteller, heeft een 

manier bedacht waardoor mensen volgens een 

vast patroon hun verhaal kunnen leren vertellen. 

In de workshop zal hij dit met de deelnemers oe-

fenen. In één ochtend heeft u de slag te pakken. 

Het is niet moeilijk, iedereen kan het en het is nog 

leuk ook! 

De workshop vindt plaats op donderdagmorgen 9 

oktober. U bent dan van 9.30 tot 12.00 uur welkom 

in gebouw Irene, Dorpsstraat 8 in Twello. 

Graag opgeven bij Conny Kalker “Mens en Welzijn 

Voorst”, voor donderdag 2 oktober, via telefoon-

nummer 0571-279090 of via email: 

c.kalker@mensenwelzijn.nl.

Tevens kunt u zich opgeven voor “de Dag van de 

Mantelzorg”  die op dinsdagmiddag 11  november 

van 13.30 tot 16.00 uur wordt gehouden.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel gaat veran-

deren op het gebied van zorg. Ook u als mantelzor-

ger krijgt te maken met veranderingen of het nu 

gaat om voorzieningen, respijtzorg of mantelzor-

gondersteuning. Als (ex-)mantelzorger heeft u veel 

ervaring en weet u wat er nodig is om het vol te 

kunnen houden. 

Het is belangrijk om die kennis en ervaring uit te 

wisselen met degenen die met mantelzorgers te 

maken hebben vanuit hun functie als consulent 

Wmo, vanuit hun functie als hulpverlener of vanuit 

de functie van vrijwilliger van de opvangservice 

dan wel terminale zorg.  Op deze “Dag van de Man-

telzorg” willen we graag de mogelijkheid voor een 

gesprek bieden waarin uw verhaal centraal staat en 

waar u dit verhaal kunt vertellen aan de wethou-

der, de consulent, de wijkverpleegkundige, vrijwil-

ligers en overige bij mantelzorg betrokkenen.

De wethouder de heer Vrijhoef zal de opening ver-

richten en zal u iets vertellen over mantelzorg in 

het kader van de zorgtaken die nu bij de gemeente 

komen te liggen. Het belangrijkste is echter om via 

uw verhaal erkenning te krijgen als mantelzorger. 

Wij willen ook graag het verhaal van ex-mantelzor-

gers horen en nodigen ook hen van harte uit om 

aanwezig te zijn. Natuurlijk is er ook koffi e/thee, 

een drankje en een hapje.

U wordt om 13.30 uur verwacht in gebouw Irene 

Dorpsstraat 8, 7391 DD in Twello.

Graag voor maandag 3 november opgeven bij Con-

ny Kalker, via telefoonnummer 0571- 279090 of via 

email : c.kalker@mensenwelzijn.nl.

Foto’s met een verhaal 

Hallo allemaal, 

Graag ik wil jullie mijn ervaring over de cursus fo-

to’s met een verhaal vertellen. Ik nam hier aan deel 

puur omdat ik graag foto’s maak met mijn digitale 

camera. Maar in plaats daarvan kregen ik in de 

cursus een wegwerp camera mee! “Wat moet ik 

hier nou mee”, dacht ik, “hier kan ik toch geen 

mooie foto’s mee maken?” Maar daar draait het 

niet om, kwam ik al gauw achter, de cursus gaat 

om het ontdekken van je bronnen van steun. Waar 

heb  ik steun aan? Ik kreeg  een week de tijd om 

foto’s te maken over wat ik mooi vind en  wie of 

wat mij steun biedt. Voor iedereen kan dit anders 

zijn, voor mij was dat bv: schilderen, mijn kat, mijn 

Het Ontmoetingscafé in Twello.

In het Ontmoetingscafé komen onze dromen, wensen en ideeën aan bod. Iedereen heeft 

wel een droom of een wens. Soms heb je een goed idee, voor jezelf, voor iemand anders, 

voor je buurt of…? Maar is deze ook te verwezenlijken? En wie of wat kan mij daarbij 

helpen? Misschien kan ik juist een ander helpen om zijn of haar droom te verwezenlijken? 

Zin om mee te sparren, te denken en te doen? Aanschuiven kan elke maandag van 13 tot 

15 uur in het Kulturhus, Jachtlustplein 11, Twello. 

Je word van harte welkom geheten door:

 Vera Heijndermans (Riwis Zorg en Welzijn)

 Mea de Vries (St. Mens en Welzijn)

 Laura Vos (ervaringswerker) 

In het ontmoetingscafé ontmoeten we elkaar, delen we onze wensen en ideeën en wer-

ken we het samen uit tot werkelijkheid!

Ideeën en wensen die nu lopen of hebben gelopen:

  Breien voor een goed doel. St. Babyspullen is de gelukkige geworden, zin om mee 

te doen? De dames en heren kunnen nog hulp gebruiken!

  Wandel/fi etsgroep voor mantelzorgers, idee van mantelzorger die graag wat lotgeno-

ten leert kennen, help je mee uitdenken?

 Stadswandeling Deventer onder leiding van een gids. (al geweest).

  Kerstdiner opzetten voor mensen die op 2e kerstdag alleen zitten, zin om mee te 

denken?

  Gezamenlijk kersttukjes maken met een klein budget, zin om mee te denken?

 Bussloo was een succes! (al geweest)

  Laagdrempelige wandel en fi etsclubje, waarbij iedereen om de beurd een route 

uitzet. Zin om eens mee te doen?

 Naar een museum. Zeepjesmuseum 

  Naar de dierentuin. Wissel in Epe is het 

geworden.(al geweest)

Voor meer informatie over het 

Ontmoetingscafé, bel naar Mea de Vries, 

St. Mens en Welzijn  0571-279090

 Kledingverhuur Twello zoekt 
nieuwe vrijwilligers!
Ben je handig met kleding en ga je graag met verschillende mensen om? 
Onze prachtige nieuwe winkel wil graag 6 dagen in de week geopend zijn! 

Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe collega’s die graag de klanten helpen met 
het vinden van de juiste kleding voor hun thema- feest of optreden. Ben je liever alleen 
creatief bezig, zoals kledingreparatie of kleding maken? Dan ben je ook van harte wel-
kom! Je komt in een zelfstandig  team te werken, waar veel ruimte is voor eigen ideeën 
en creativiteit. Je bent minimaal 2 uur per week beschikbaar.

Voor meer informatie bel naar Mea de Vries, Mens en Welzijn, 0571-279090
Kledingverhuur Twello, In  De Kruidentuin, Lenteklokje 3  te Twello.

Cursus; ‘foto’s met een verhaal’ 

Ieder mens kan in zijn leven te maken krijgen met  ingrijpende gebeurtenissen die moeilijk 

zijn. Bijvoorbeeld een (ernstige) lichamelijke of psychische ziekte, het verlies van een dier-

baar persoon , een ontslag of een andere moeilijke situatie waardoor je niet lekker in je vel 

zit. Het is dan fi jn als je steun kan vinden bij andere mensen, waar je tegen aan kunt praten. 

Maar naast mensen zijn er ook andere dingen waar je troost uit kan halen of die je onder-

steunen om het leven weer op te pakken, zoals een huisdier of een hobby. Dit noemen we 

de ‘bronnen van steun’.

In de cursus foto’s met een verhaal ga je op zoek naar wat voor jou belangrijk is in het 

leven. Wat zijn jouw ‘bronnen van steun’? Waar put jij kracht uit, wat ondersteunt jou? 

In de acht bijeenkomsten ga je aan de slag met jouw foto’s, jouw persoonlijke verhaal, jouw 

bronnen van steun. Door er met elkaar over te praten en de bijbehorende opdrachten te 

gebruiken krijg je steeds meer inzicht in jouw steun in je leven. Van een hele berg foto’s 

werk je toe naar een tentoonstelling met jouw belangrijkste foto en je eigen verhaal.

De cursus wordt begeleid door Irene en Laura, mensen die zelf ook hun weg terug hebben 

gevonden uit een moeilijke situatie. Ze zijn deskundig op het gebied van deze fotometho-

diek. Deelname aan de cursus is gratis. Voor materiaal wordt gezorgd.

Nieuwsgierig? Meld je aan! 
Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

Wanneer:  

 27 oktober kennismakingsgesprek

 10 en  24 november

 8 en   22 december

 5 en   19 januari

 2 en 16 februari

 

Tijd: 19.00u – 21.00u.

Waar: ’t Kulturhus, Jachtlustplein 11 Twello, lokaal 4.

Meld je aan via Stichting Mens en Welzijn, 0571-279090.   

hond, de bomen en struiken  die net in bloei staan.

Dus ik ben op pad gegaan met mijn cameraatje. Ik 

maar schieten met dat ding, zonder dat ik wist of 

de foto’s wel lukten! (En dat is eng, de controle te 

verliezen) Maar ik vond het ook leuk om te doen. 

Door de cursusleider worden de foto’s ontwikkeld. 

Daarna ga je in de groep je foto’s bekijken en maak 

je een verhaal bij elke foto. In de stappen daarna 

selecteer je de foto’s en uiteindelijk komt dé ‘bron 

van steun’ er bij iedereen uit. Voor mij was dat mijn 

hond. Door foto’s met een verhaal kwam ik erach-

ter dat zij mijn grootste steun en toeverlaat is in 

mijn leven, ze is het mooiste wat me ooit overko-

men is. Kortom ik heb  een leuke tijd gehad en ik 

ben een ervaring rijker!

Groetjes Diana  
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Reactie op artikel van D66 
in VN van 24 september
Ja, samen maken we VoorSt!
Het is een groot goed dat we in Nederland gemeenteraden hebben waar 
politieke partijen hun standpunten uitwisselen en besluiten nemen over 
hoe zaken geregeld worden in de gemeente. Misschien nog belangrijker 
is het, dat u als inwoner van Voorst, weet hoe de hazen lopen in de ge-
meenteraad. 
De manier waarop D66 in de personen van mw. Lasance en dhr. Hoger-
vorst in deze krant meenden verslag te moeten doen over mijn bijdrage 
als gemeenteraadslid aan de Voorster politiek vraagt om een reactie.
Enkele weken terug schreef ik in deze krant over de bezuinigingen op de 
huishoudelijke hulp. Door de wijze waarop het college de bezuinigingen 
nu in Voorst doorvoert levert iedereen 30% hulp in. Ook de mensen die 
het hard nodig hebben. En dat wil PvdA-GroenLinks niet. Dat standpunt 
hebben we in de gemeenteraad naar voren gebracht en daarom tegen het 
collegevoorstel gestemd. Tot zover wat er gebeurde.
En dan de opstelling van Lasance en Hogervorst zelf. Interessant is het 
te lezen dat zij mijn artikel over de huishoudelijke hulp lezen als een 
aanval op wethouder Vrijhoef. Daar ging het niet om. Het was bedoeld 
als kritiek op de coalitiepartijen – dus ook op Lasance en Hogervorst 
zelf - die het collegevoorstel ruiterlijk steunden. We kunnen in Voorst 
niks veranderen aan het feit dat er bezuinigd wordt. Immers, het is een 
besluit van de 2de kamer dat PvdA en D66 steunden omdat zij vinden dat 
gemeenten zorgtaken beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Maar we 
kunnen wel wat doen aan hoe we in onze gemeente bezuinigen. 

Kaasschaafmethode is niet goed
De gemeenteraad heeft ingestemd met bezuinigen volgens de kaas-
schaafmethode. Zonder nu de persoonlijke situatie te bekijken wordt 
van ruim 700 huishoudens de hulp met 1/3 verminderd. Het risico van 
deze methode is dat mensen die de hulp het hardst nodig hebben onge-
nadig getroffen worden. Dat soort dingen wil PvdA-GroenLinks voorko-
men. Maar daar hadden de coalitiepartijen weinig oren naar, ook D66 
niet. En dat is extra vreemd gezien het standpunt van D66. Op hun eigen 
website staat: Wat wij wèl zelf moeten doen, is bepalen hoeveel en wat 
voor ondersteuning wij onze inwoners willen en kunnen geven, waar zij 
dat nodig hebben.
Dus nee, geen aanval op wethouder Vrijhoef, maar een pleidooi van 
PvdA-GroenLinks om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten 
dragen. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de opstel-
ling van Lasance en Hogervorst vooral een openlijke steunbetuiging is 
aan de wethouder van de eigen politieke kleur. Leve het duale stelsel!

Wie hulp nodig heeft moet die krijgen
De opstelling van Annetta Lasance en Frank Willem Hogervorst doet 
me ook goed. Als een moeder en vader waken zij – via de media - over 
mijn aanwezigheid bij gemeentelijke bijeenkomsten. Het zou fijn zijn 
als ze zich met dezelfde ijver op de inhoudelijke nota’s, voorstellen en 
verordeningen storten zodat we in de gemeenteraad een goed debat kun-
nen voeren alvorens we beslissen over zaken die voor onze inwoners 
soms verstrekkende gevolgen hebben. We worden in Voorst, net als in 
alle andere gemeenten, geconfronteerd met landelijke bezuinigingen en 
decentralisaties. PvdA-GroenLinks doet, vanuit de oppositie, flink mee 
in het debat over hoe de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet er in 
Voorst uit gaan zien. Dat doen we inhoudelijk, constructief en kritisch. 
We staan er voor dat inwoners die hulp nodig hebben die hulp ook krij-
gen zodat niemand aan de kant komt te staan. Want inderdaad, samen 
maken we VoorSt!

Anneke van der Ven, fractie PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag!
T: (06) 23 94 37 38
E: a.vanderven@voorst.nl of voorst@pvda.nl

Presentatie nieuw boek Alexandra Terlouw
TWELLO/DEVENTER.- Op 25 september verscheen het tweede boek 
van Alexandra Terlouw met de titel: Eén vrouw, twee mannen. Daarin 
wordt de vraag gesteld: Is liefde bestand tegen zo veel geheimen? Die 
vraag is tijdens de presentatie bij Boekhandel Praamstra niet beant-
woord. Alle reden om daar achter te komen door dit spannende en ver-
makelijke boek vol passie en intriges te lezen. 
 
Al eerder heeft zij bewezen geen 
moeite te hebben om het aanwe-
zige lezerspubliek toe te spreken in 
een losse en amusante verteltrant. 
Alexandra Terlouw is intelligent, 
invoelend en openhartig.  Ondanks 
haar respectabele leeftijd lijkt zij een 
jong, vitaal en enthousiast meisje 
in zwierige, vrouwelijke rokken. Ze 
weet precies wat ze wil en confor-
meert zich niet aan de mening van 
anderen. Vele jaren heeft ze zich 
ingezet voor VluchtelingenWerk, 
heeft boeken vertaald en verhalen 
voor het onderwijs geschreven. Ze 
is getrouwd met Jan Terlouw; samen 
hebben ze vier kinderen. In 2013 de-
buteerde ze met de grotendeels au-
tobiografische roman ‘De man van 
Tsinegolde’, die zeer goed ontvan-
gen werd en drie drukken beleefde. 

Legendes van Koning Arthur 
belangrijke inspiratiebron
Vers van de pers houdt Alexandra 
aan het begin van de avond voor 
het eerst haar eigen boek in handen. 
“Ik heb het boek in verschillende 
sessies aan mijn man en kinderen 
helemaal voorgelezen”, lacht ze en 
vervolgt: “In dezelfde formatie als 
toen ze nog kind waren, maar nog 
nét niet met de twee jongsten bij Jan 
op schoot”. Over de motivatie het 
boek te schrijven vertelt ze dat zij 
al tijdens haar studiejaren werd ge-
raakt door de legendes van Koning 
Arthur en zijn vrouw Guinevere, 
die - tijdens zijn afwezigheid – ver-
wikkeld raakte in een liefdesaffaire 
met Lancelot Du Lac, de rechter-

hand van haar man. Het verhaal in 
het boek van de schrijfster speelt 
tussen 1980 en 2014 en vertoont 
duidelijk overeenkomsten met het 
leven van haar Keltische held. “Ik 
liet het boek op aanraden van Jan 
wel anders eindigen”, lacht ze. 
Het werk is in een jonge, moderne 
stijl geschreven en dat verklaart als 
volgt: “Als je oud bent, dan heb je 
ook de jonge leeftijd al meegemaakt 
en daardoor kan ik me goed inleven 
in jonge mensen”. Autobiografische 
overeenkomsten wijst ze nadrukke-
lijk van de hand. 

Er zijn al zo veel boeken
Alexandra Terlouw leest een stuk 
voor uit haar nieuwe boek, om alle 
aanwezigen de sfeer te laten proe-
ven. Ze heeft veel humor, dat be-
wijst ze telkens door haar geestige 
antwoorden, waardoor het publiek 
aan haar lippen hangt. Op de vraag, 
waarom ze pas zo laat met schrijven 
is begonnen komt een spontaan ant-
woord: “Vroeger had ik het druk met 
een schrijvende echtgenoot en doch-
ter en ach: er zijn al zo veel boeken”. 
Toch is ze gaan schrijven omdat dit 
al heel lang in haar hoofd zat. Met 
name het eerste boek was een lang 
gekoesterde wens en voornamelijk 
bedoeld als eerbetoon aan haar bij-
zondere vader. Als ze eenmaal is be-
gonnen dan schrijft Alexandra dag 
en nacht en ze bekent zonder enig 
gevoel van gene dat ze graag en vaak 
de rode pen hanteert. “Ik vind het 
heerlijk dat ik tekst kan deleten om 
deze te herschrijven.” Ze verklapt 

al weer aan een derde boek te zijn 
begonnen, maar dit door tijdgebrek 
weer opzij gelegd te hebben. En nee, 
ze wil er niets over vertellen. Anne-
Marie van Wijnen van Uitgeverij 
De Kring memoreert het feit dat de 
schrijfster vorig jaar is gedebuteerd 
met een autobiografisch roman en 
dat zij uitermate verrast was door 
het tweede boek, omdat ze opnieuw 
een oorlogsverhaal had verwacht. 
“In de uitgeverswereld spreken we 
van een ‘tweedeboeksyndroom”, als 
schrijvers onder druk opnieuw gaan 
schrijven nadat lezers van het eerste 
boek iets zijn gaan vinden. Dat geldt 
echter niet voor Alexandra!” bena-
drukte ze.” Na afloop gaat de schrijf-
ster signeren, er is veel belangstel-
ling voor haar nieuwe boek, dat nu 
in alle boekwinkels te koop wordt 
aangeboden. 

 

Alexandra weet het lezerspubliek 
te amuseren. 

Subliem optreden van The Oldtime Stringband
TERWOLDE.- Het optreden van 
de blue grass groep, The Oldtime 
Stringband, uit het West Friese 
Hoorn in de Cosmas en Damianus 
kerk in Terwolde is een onverdeeld 
succes geworden. De groep, be-
staande uit leden die verschillende 
muzikale opleidingen achter de rug 
hebben en elkaar nog maar drie jaar 
terug hebben gevonden in hun liefde 
voor de oude blue grass muziek van 
het Amerikaanse platteland uit de 
eerste helft van de twintigste eeuw, 
hebben die min of meer versukkelde 
muziek weer volledig tot leven ge-
bracht. Zij wisten in het oude statige 
kerkgebouw weliswaar niet zo oude, 
maar toch ook al bejaarde muziek 
in haar oorspronkelijke vorm aan 
hun publiek ten gehore te brengen. 
Daarbij werd gebruik gemaakt van 
een keur aan even oorspronkelijke 
instrumenten, van een fidel tot een 
contrabas en van een wasbord tot 
citer.
De kwaliteit van de groep was, zoals 
verwacht, een positieve verademing. 
Geen oorverdovende geluidseffec-
ten zoals op de meeste popfestivals 
gebruikelijk zijn, zelfs geen verster-
kers, nee, geheel unplugged, waarbij 
de kanttekening hoort dat voor het 
gesproken woord na de pauze wel 
een versterker werd geplaatst om-
dat de (boeiende) verhalen die bij 
verschillende nummers behoorden 
door de ruimte behoorlijk de mist 
in gingen. De vijf muzikanten waren 
zonder uitzondering virtuoos op de 
vele instrumenten die zij bespeel-
den, waarbij uiteraard de leadzan-
geres Shelly O’Day opviel door haar 
bijzonder zangvermogen en (logisch, 
omdat zij geboren is in het midden 
westen van America) haar klank-
kleur die volkomen samenvloeit met 
de emoties en kleur van de vertolkte 
nummers. De groep, bestaande uit 
Shelly O’Day, zang en gitaar, Nico 
Druyf op basgitaar, Ton Knol op 
gitaar, Ruud Spil op banjo en Nico 
Keereweer op viool speelt zoveel 

mogelijk in de oorspronkelijke blue 
grass sfeer oude Amerikaanse folk 
songs, Ierse folk en oude country 
nummers. Zij spelen het liefst de 
oorspronkelijke notennotering en 
werken volkomen voor en met ple-
zier. Dat dat plezier ook op hun pu-
bliek overslaat lieten zij niet alleen 
in Terwolde zien, zij treden sinds 
kort min of meer world wide op. De 
groep heeft er net een Amerikaanse 
tour op zitten, ze komen regelmatig 
en graag in Belgische zalen optreden 
en hopen ook korter bij huis hun 
kunnen en kennen uit te dragen. 
Zij zijn te vinden op internetadres 
www.theoldtimestringband.nl.

Het bleek eens te meer dat Minie 
en Jan de Weerd een neusje hebben 

voor aanstormend talent. De kwa-
liteit van The Oldtime Stringband 
staat als een huis en met de sinds 
kort stijgende belangstelling voor 
oude country en folk muziek kan 
het bijna niet anders of ook deze 
groep gaat het helemaal maken op 
de grotere podia. Of zij dan nog hun 
gekoesterde wens om unplugged te 
blijven spelen vol kunnen houden 
valt te bezien, maar goed zijn ze! 
De Terwoldse kerk zat tijdens het 
optreden van The Oldtime String-
band mooi vol, wat betekent dat het 
positieve financiële resultaat van de 
avond zal worden bijgeschreven bij 
het orgelfonds voor onderhoud en 
instandhouding van het Naberorgel 
in de Cosmas en Damianuskerk uit 
1827.

 

Lachmeditatie
NIjBROEK/DEVENTER.- Vrijdag 3 oktober geeft José Starmans uit Nijbroek 
in Holitisch Gezondheidscentrum Via Natura aan de T.G. Gibsonstraat 41 
te Deventer van 20.00-21.30 uur een lachmeditatie. Lachen is gezond, het 
versterkt je immuunsysteem, je organen, verdiept je adem en het werkt zeer 
bevrijdend. Opgave via telefoonnummer (0571) 84 93 92 of e-mail  jose@
praktijkcare.nl.

Première Damesbasketbal
TWELLO.- De SV Twello dames speelden hun eerste wedstrijd van het seizoen, 
samen met dames uit Epe (BASE).  Dit U18 team komt in de competitie Rayon 
Oost uit onder BASE/SVT. Tegenstander was het jonge Pluto uit Wageningen. 
BASE/SVT is met 12 speelsters vol bezet. Dit biedt de mogelijkheid om harder 
te lopen en vaker te wisselen. Het eerste kwart werkte dit prima. BASE/SVT 
startte sterk met 2 scores, maar daarna nam Pluto even het initiatief over en 
wist 3x achter elkaar te scoren. Weg voorsprong voor de thuisploeg. BASE/
SVT pakten de draad weer snel op en scoorden diverse keren achter elkaar. 
Pas na 4 minuten lukte het Pluto om er met 2 vrije worpen weer een bal in te 
krijgen. De eerste periode was met 16-10 voor de combinatie uit Twello/Epe. 
Het tweede kwart startte BASE/SVT echter dramatisch. Pas in de 7de minuut 
(van de 10) wist Anne Proper te scoren. Pluto had toen al 7 scores gemaakt en 
stond op voorsprong. Eindstand 2de kwart en eerste helft 19-26 voor Pluto. In 
de rust werd iedereen door coach Margo weer op scherp gezet en met nieuw 
elan en meer lucht werd de derde periode gestart. Het spel ging evenwichtig 
heen en weer. Opvallend is het verschil  in de manier van spelen door beide 
teams. Pluto is sneller op de voeten en met de handen. BASE/SVT speelt iets 
fysieker. De scheidsrechters geven dan ook meer straffen aan BASE/SVT omdat 
daar te veel fouten worden gemaakt die meer opvallen. Het niet voldoende 
snel verdedigen op de voeten leidt tot correcties die vaak tot fouten leiden. 
Pluto speelt dit duidelijker slimmer en maakt wel fouten die echter door de 
scheidsrechters niet gezien lijken te worden. Aanvallend probeert Base/Twello 
onvoldoende om onder de ring te scoren. Er gingen dan ook teveel ballen mis. 
Pluto speelde beter voor de scores onder het bord en kon in dit 3de kwart rede-
lijk mee komen. De eindstand aan het eind van het derde kwart was 32-33. Het 
was weer spannend geworden. En toen het laatste kwart. Pluto zette meer druk 
op de bal en de BASE/SVT dames leken het daar moeilijk mee te hebben (of is 
het de conditie?). Pluto wist dan ook het 4de kwart te winnen en daarmee de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. Eindstand 39-47. Topscores: Doreen Stobbe 
19 punt, Anne Proper 13 punt. Scheidsrechters: Robin Haak, Jasper de Graaf.
 

mailto:a.vanderven@voorst.nl
mailto:voorst@pvda.nl
http://www.theoldtimestringband.nl
mailto:jose@praktijkcare.nl
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Offenbachstraat 21, 7391 SW Twello
info@computerhulptwello.nl 
www.computerhulptwello.nl
06 29 470 650

DAARNAAST 10% KORTING OP GDATA ANTIVIRUSPAKKETTEN

HERFSTAANBIEDING
HP laptop type HP250
15 inch mat scherm
Intel celeron processor
1.80 GHz - 2Gb - 320 Gb HDD

Toshiba C55T-A5222 Renew
15 inch touch
Intel celeron processor
1.9 GHz - 4 Gb – 500 Gb HDD

€320,- €379,-Van €399,- Van €459,-
VOOR VOOR
Aanbiedingen geldig t/m 15 oktober 2014 zolang de voorraad strekt 

Trage PC? Periodiek onderhoud 
biedt de oplossing
TWELLO.- Mede door internetgebruik raakt uw Pc in de loop der tijd 
vervuild met allerlei softwarerestanten. hierdoor wordt uw Pc steeds 
trager. Een nieuwe Pc is lang niet altijd nodig. Vaak is het probleem 
goed te verhelpen door uw Pc een kleine of grote onderhoudsbeurt te 
geven.

Koefeestcross barst van motorisch geweld
OENE.- Op donderdag 23 oktober 
wordt aan de Kerkweg in Oene voor 
de 4e keer de Koefeestcross gehouden. 
Dit crossevenement valt onder de vlag 
van het Oener Koefeest. Het Oener 
Koefeest werd altijd op de derde don-
derdag in oktober gehouden, maar is 
dit jaar voor het eerst op de 4e donder-
dag van oktober. Nu valt het tegelijk 
met de herfstvakantie. De Koefeest-
cross wordt mede mogelijk gemaakt 
door Mechanisatiebedrijf Roelofs en 
vele andere sponsoren. De dag wordt 
afgesloten met een prijsuitreiking. De 
bekers worden gesponsord door Ga-
rage Oene.
De Koefeestcross wordt georganiseerd 
door vier vrienden die allemaal iets 
hebben met autocross. Maar ook dit 
jaar zijn het niet alleen auto’s die over 
de baan scheuren, maar ook brom-
mers, motoren, quads, giertanken en 
combines. De bedoeling van de gier-
tankklasse is dat de deelnemers met 
een open trekker met daarachter een 
giertank over de baan scheuren en 
elkaar zo nat mogelijk sproeien. Dit 

levert gegarandeerd veel hilariteit op. 
Niet alleen onder de deelnemers, maar 
ook onder het publiek. 
De combinerace is een demonstratie 
van combineteam de Hoesstee uit Sint 
Isidorushoeve. Dit team bind met zes 
combines de strijd om de snelste tijd 
met elkaar aan. Dat gaat gepaard met 
veel motorisch geweld, tot wel 12 ci-
linders waar 300 pk uit wordt geperst. 
Er wordt ook een demonstratie gege-
ven door de top van de Nederlandse 
autocross wereld. Op en top getunede 
audi’s en sprinters nemen het dan te-
gen elkaar op.
Deelnemers kunnen zich inschrijven 
voor de autoklassen, brommerklasse, 
crossmotorklasse en giertankrace. 
Hiervoor is een inschrijfavond georga-
niseerd bij café restaurant Dorpszicht 
in Oene. De avond wordt gehouden 
op 3 oktober van 19.30 uur tot 21.30 
uur. De auto’s worden ingedeeld in 2 
klassen: 0-1600 cc en 1601-2200 cc. De 
auto moet natuurlijk voorzien zijn van 
een deugdelijke rolkooi en voldoende 
bescherming voor de bestuurder. De 

auto moet ook vrij zijn van glas. Bij de 
brommerklasse worden de deelnemers 
beoordeeld op prestatie en presentatie, 
waarbij het oordeel van de jury geldt. 
Het gaat dus niet alleen om de snelste 
tijd, maar ook wie het ludiekst aan de 
start verschijnt. De brommerklasse is, 
zoals de naam al zegt, voor de brom-
mers en de kleine quads. Bij de cross-
motoren gaat het om het snellere en 
serieuzere werk, dus voornamelijk 
echte crossmotoren. De kosten voor 
de brommer- en crossmotorklasse is 
€ 15,-. De autoklasse kost € 25,- en de 
giertankrace is gratis.
Op het terrein tegenover het crosster-
rein wordt op dezelfde dag een trek-
kertrek georganiseerd. Dit is voor de 
eerste keer sinds lange tijd. Er komt 
een semiprofessionele sleepwagen 
waar iedereen de tractor voor mag zet-
ten. Alle trekkers mogen meedoen, 
van groot naar klein. De inschrijfa-
vond is gelijktijdig met die van de 
cross, 3 oktober van 19.30 tot 21.30 bij 
Dorpszicht in Oene. De kosten voor de 
trekkertrek is € 15,00.

Zakelijk 
Nieuws

Kinderspaarweken bij Regio Bank 
van 6 tot en met 31 oktober
Goed sparen willen we al jong belo-
nen. Kom langs bij ons kantoor aan 
de Duistervoordseweg 49 in Twello 
en open een kinderrekening . Uw kind 
ontvangt dan een mooi cadeau naar 
keuze. Ook als uw kind al een reke-
ning heeft bij Regio Bank ontvangt hij 
of zij een leuk cadeautje tijdens de kin-
derspaarweken. 

het kan weer: Zilvervloot 
Sparen
Kent u Zilvervloot Sparen nog van 
vroeger? De populaire jeugdspaarreke-
ning is terug bij RegioBank! Binnen 2 

Workshop Mindful eten
LOENEN.- Gewichtsconsulent Hanneke Nieuwenhuis laat kennismaken met 
mindful eten. Op 8 oktober is er om 19.30 uur een workshop “Mindful eten” 
aan de Zilvensebroekweg 57 in Loenen. Na een korte inleiding over mindful-
ness, gaan de deelnemers aan de slag met verschillende oefeningen om zelf 
te ervaren wat mindful eten inhoudt. Waarom mindful eten? Omdat  mindful 
eten helpt een ontspannen relatie met eten op te bouwen en geen schuldge-
voel te hebben over eten; omdat mindful eten helpt minder te eten en meer 
te genieten van eten; omdat mindful eten helpt eetbuien te verminderen. 
Aanmelden kan telefonisch 06 30770111 of via de website: www.Hanneke-
NieuwenhuisGewichtsconsulent.nl/workshop

1000ste keer fitness 
bij Curves 
TWELLO.- De rijk versierde trap bij curves laat al vermoeden: hier is 
iets bijzonders aan de hand! Enthousiast gejuich klinkt als de nietsver-
moedende Gerda Pol de sportzaal voor de 1000ste keer binnentreedt. 
En dan blijkt er reden tot feest om verscheidene redenen, want curves 
bestaat ook zeven jaar. 

Sportschool Curves wil Gerda 
graag in het zonnetje zetten, 
want vandaag geeft de com-
puter bij het scannen van haar 
pasje aan: 1000! Vanaf het be-
gin is Gerda al lid en afgelopen 
woensdag kwam zij voor de 
duizendste keer. “Ik kom hier 
verschrikkelijk graag”, vertelt 
zij geroerd, “anders had ik 
het niet zo lang volgehouden. 
Hier komen bovendien alleen 
maar dames en dat voelt heel 
vertrouwd en intiem”. Volgens 
de eigenaresse Ellen Zoomers 
is Gerda niet alleen trouw aan 
de sportschool, maar ook aan 
haar echtgenoot, want op de-
zelfde dag viert het echtpaar 
het 43jarig huwelijksfeest. 

Zeven jaar curves
Afgelopen woensdag werd 
het zevenjarig bestaan gevierd 
van Curves Twello. Zeven jaren van 
Sporten & Welzijn in deze 30-minu-
ten-vrouwenfitness-club. Met een 
trouw en enthousiast team en trou-
we en actieve leden. En met Gerda 
Pol die voor de 1000ste keer kwam 
trainen en in het zonnetje werd ge-
zet! Ook het afgelopen jaar waren er 
de nodige nieuwe activiteiten. Zoals 
het Curves Complete Programma 
met professionele begeleiding voor 
gezond sporten en afvallen! Curves 
Twello pakte uit voor haar leden 
met een nieuw hydraulisch toestel 
voor het trainen van de rug- en de 
buikspieren. Daarnaast kunnen alle 
leden en niet-leden zich in oktober 
inschrijven voor Curves Complete. 
Voor een donatie van €10,00 aan 
Pink Ribbon nodigt Curves Twello 
alle vrouwen uit om mee te doen 
en zoveel mogelijk af te vallen in de 
maand oktober. Op verantwoorde 
wijze, met voedingsleer volgens de 

Curves Filosofie en menu’s voor elke 
dag! Voor elke kilo afvallen doneert 
Curves een euro aan PinkRibbon.

Volg Curves ook op RTL4 LIVE IS 
BEAUTIFUL, zondagmorgens om 
11:00 uur. Er zijn nog twee van de 
vijf afleveringen te gaan van dit 
Lifestyle-programma, waarin op een 
prettig professionele wijze beeld en 
informatie wordt gegeven van al-
les wat Curves Nederland vrouwen 
biedt. En met opnames van de kleur-
rijke Curves Pink Ribbon Vriendin-
nenloop in Utrecht op zaterdag 4 
oktober waaraan ruim 500 dames 
meedoen. Volg en like het levendig 
leuke Facebook-account van Curves 
Twello! Actuele informatie, nieuw-
sitems, leuke recepten etc. De pagi-
na is te vinden onderaan de site van 
www.curvestwello.nl.

Gerda Pol ontvangt op haar 1000ste 
bezoek aan de sportschool een 

kleurrijk boeket van eigenaresse 
Ellen Zoomers. 

jaar na de herintroductie van de Zil-
vervlootrekening zijn er inmiddels al 
40.000 rekeningen geopend. Met Zil-
vervloot Sparen ontvangt uw kind op 
de 18e verjaardag een extra premie, 
die kan oplopen tot maximaal 10% 
van het totaal gespaarde bedrag. Dit 
kan maximaal EUR 1.080 extra spaar-
geld opleveren, bovenop de al aantrek-
kelijke jaarlijkse spaarrente.

Zelf sparen en betalen met de 
1.2.3 Rekening
De rekening die meegroeit met de 
ontwikkeling van uw kind. Met de 

1.2.3 Rekening leert u uw kind eerst 
sparen tegen een aantrekkelijke ren-
te. Vanaf 10 jaar komt daar de moge-
lijkheid om ermee te betalen bij.

Van harte welkom
Nieuwe spaarders en trouwe spaarders 
ontvangen tijdens de Kinderspaarwe-
ken een mooi cadeau. U bent met uw 
kind elke werkdag van harte welkom 
van 9:00 tot 17:00 uur, een afspraak is 
niet nodig.
Berends & Slump zelfstandig adviseur 
van Regio Bank, Duistervoordseweg 
49, 7391 CB Twello, 0571-274440

Onderhoudsbeurt
Bij een kleine beurt wordt er ge-
controleerd op virussen en wordt 
er kritisch gekeken naar overbodige 
software die uitgeschakeld kan wor-
den. Overbodige software maakt uw 
computer traag tijdens het opstar-
ten. Door deze te verwijderen zal 
uw computer vaak al een stuk snel-
ler worden. Als uw computer al ja-
renlang in gebruik is zonder tussen-
tijds onderhoud is het tijd voor een 
grote onderhoudsbeurt. Met deze 
grote beurt wordt alles van uw PC 
verwijderd en wordt deze weer in 
oorspronkelijke staat teruggezet. Er 
wordt vooraf een back-up gemaakt 
van al uw belangrijke bestanden 
zoals foto’s, documenten en muziek 
dus u hoeft niet bang te zijn dat er 
bestanden verdwijnen.

Upgrade
Als u kiest voor een grote beurt en 

u maakt nog gebruik van Windows 
Vista kunt u er meteen voor kiezen 
om een upgrade naar Windows 7 
of  8 te laten uitvoeren. Dit heeft als 
voordeel dat uw systeem met Win-
dows 7 of 8 een stuk soepeler draait 
en de ondersteuning doormiddel van 
updates ook nog jarenlang loopt. De 
upgrades worden altijd uitgevoerd 
met legitieme software zodat u in 
de toekomst geen problemen onder-
vindt met uw besturingssysteem. 

Extra boost met SSD
Wilt u het systeem een extra boost 
geven? Dan kan het zin hebben uw 
computer middels extra hardware 
een impuls te geven. Uw computer 
is voorzien van verschillende hard-
warecomponenten die gezamenlijk 
de snelheid van uw PC bepalen. De 
geheugenprocessor en harde schijf 
zijn hier voorbeelden van. Met een 
zogenaamde SSD-schijf (Solid State 

Disk) die in zowel 
een laptop als een 
PC ingebouwd kan 
worden zal uw PC 
een stuk sneller 
worden. In verge-
lijking tot de tradi-
tionele harde schijf 
is de SSD-schijf 
veel stiller, ener-
giezuiniger, crasht 
hij minder snel 
doordat hij minder 
gevoelig is voor 
schokken en hij is 
vooral veel sneller. 

Met een SSD-schijf zult u aanzien-
lijk prettiger werken op uw PC. 

Vervanging
Het kan zo zijn dat onderhoud of een 
upgrade niet meer loont. Computer-
hulp Twello geeft altijd een eerlijk ad-
vies over uw PC. Indien het nodig is 
een nieuwe PC aan te schaffen levert 
Computerhulp Twello tegen betaalba-
re prijzen een nieuwe laptop of vaste 
PC. Computerhulp Twello heeft voor 
zowel particuliere als zakelijke klan-
ten passende oplossingen. Service, 
een duidelijke uitleg en betaalbare 
prijzen zijn altijd gegarandeerd. Bent 
u nieuwsgierig geworden of heeft u 
vragen? Bel of mail gerust. Compu-
terhulp Twello, Michael Klooster, 06-
29470650, info@computerhulptwel-
lo.nl, www.computerhulptwello.nl

http://www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.nl/workshop
http://www.HannekeNieuwenhuisGewichtsconsulent.nl/workshop
http://www.curvestwello.nl/
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Lezing mooi 
moestuinieren
TWELLO.- Op dinsdag 7 oktober zal 
Alie Stoffers voor de afdeling Deven-
ter van de vereniging Groei en Bloei 
de lezing ‘Mooi Moestuinieren’ 
verzorgen. Op deze avond zal  veel 
praktische informatie worden gege-
ven voor zowel de beginnende als de 
gevorderde moestuinier. Daarnaast 
ook aandacht voor vergeten groen-
ten en allerlei tips over het combi-
neren van bloemen met bijzondere 
groenten. De avond vindt plaats in 
Gebouw Irene in Twello.  Zie ook 
deventer.groei.nl

Voorst
Wereld 

wijd

De Nepalese student Pema en het
generatie conflict

Terug naar de bergen of 
blijven in Nederland
Als kleine stichting worstel je vaak 
met het probleem hoe je je doelstel-
ling bekendheid kunt geven. Je be-
schikt over weinig middelen, weinig 
menskracht De PR is een probleem 
op zich. Daarbij komt dat stichting 
Hatemalo niet zo heel spannend is: 
collegegeld voor studenten, com-
puters voor een lagere mbo-school 
ergens in de bergen, een paar be-
drijfjes met een microkredietachtige 
ondersteuning en een huis voor 24 
kinderen met een ernstige verstan-
delijke achterstand. Wie nou echt 
uit de eerste hand eens wil horen en 
zien zou zaterdag 4 oktober dus een 
uurtje moeten spenderen aan de bij-
eenkomst in Irene in Twello.
De film The Only Son geeft al heel 
duidelijk de problemen van d e jongeren weer in Nepal. Maar aanwezig 
is ook Pema, om wie de documentaire is gevlochten. Hij is uit België, 
waar hij stage loopt, overgekomen om alle mogelijke vragen te beant-
woorden. Een uitgelezen kans.
De Nepalese student , Pema staat voor een dilemma wanneer zijn ouders 
willen dat hij terugkomt naar zijn geboortedorp. Zijn ouders, woonach-
tig in Karang, een dorp ver weg in de Nepalese bergen, brachten hem  als 
kind naar een kinderhuis in de hoofdstad Kathmandu, omdat hij ziek 

was. Nu hij volwassen is (21) willen ze dat hij 
terugkomt en trouwt, zodat hij hen kan helpen op 
hun oude dag. Als Pema naar Nederland komt om 
te studeren bellen zijn ouders, met een telefoon 
uit een nabij gelegen dorp, steeds vaker op om te 
vragen wanneer hij terugkomt. Dan besluit Pema 
met zijn zussen hun ouders te bezoeken om het 
probleem op te lossen. Via zijn vriend Sailesh 
kwam ik in contact met Pema. We spraken lange 
tijd met elkaar op een van de terrasjes in Deven-
ter. Pema is bezig met zijn laatste jaar Toerisme 
aan de Hogeschool Saxion in Deventer. 

Beslissing
De documentaire The Only Son maakte grote in druk op mij, maar meer 
nog van Pema zelf, die een beslissing genomen heeft die eigenlijk haaks 
staat op wat de mores zijn in het huidige Nepal. De jongeren die ik in de 
afgelopen vier jaar gesproken heb vertellen eigenlijk hetzelfde verhaal 
als Pema, weliswaar niet zo heftig. Zij hebben zich (nog) niet ontwor-
steld aan ‘the society’ wat meer klonk als een excuus alsof ze zich wil-
den verschuilen achter the society, die nog steeds krachtig haar stempel 
op de samenleving drukt. 
‘The only son’en zeker het gesprek met Pema heeft mij gesterkt in mij 
plan om samen met de Nepalese journalist Janak Tamang een boek sa-
men te stellen over de toekomstverwachtingen van  Nepalese jongeren. 
De documentaire en de muziek van Pema en de mogelijkheid Pema na 
afloop van de film alle mogelijke vragen te stellen zullen zeker helpen 
een beeld te vormen van het leven van jonge mensen in Nepal en het 
werk van de stichting Hatemalo Nepal

En wij…
In maart 2010 heb ik na een bezoek aan Kathmandu en na een rondlei-
ding door Nepalese maatschappelijk werkers langs plekken waar straat-
kinderen proberen te overleven, terug in Nederland, de stichting Hate-
malo opgericht. De bedoeling was om een huis te openen voor opvang 
straatkinderen. Maar Nepalese maatschappelijk werkers wezen me erop 
dat de problemen van deze kinderen niet alleen op te lossen zijn met 
internaten en privé scholen. De armoede is namelijk een van de grootste 
redenen waarom kinderen  uit de dorpen weglopen of worden meegege-
ven door hun ouders. En daar is wat aan te doen door goed  en werkgele-
genheid. Tot nu toe hebben we samen met de aanvragers een kippenfarm 
gerealiseerd, een jonge fotograaf aan enige attributen geholpen en een 
viertal studenten, websitebouwers, geholpen met het inrichten van een 
bescheiden kantoor.
Naast het megaproject, een nieuw huis voor 24 kinderen met een ernsti-
ge verstandelijke beperking, dat eind 2015 gereed moet zijn, probeert de 
stichting  dus een helpende hand te bieden aan starters van bedrijfjes en 
betaalt collegegeld aan zeer arme studenten. Armen kunnen ontsnappen 
uit de neerwaartse spiraal van de armoede als ze kansen krijgen door 
werk en kansen door goed onderwijs. (Wiel Palmen)

Zakelijk 
Nieuws

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

The only son
Documentaire over de jonge 
Pema Gyalsten Gurung
Zaterdag 4 oktober
14.30-16.30  uur
Gebouw Irene (naast de Dorps-
kerk) Dorpsstraat Twello
Geen entree, vrije gift (waar-
van de helft voor  Pema)
‘De fraaie beelden van het Ne-
palese landschap, de openhar-
tigheid van de hoofdpersonen 
en het knallende generatie-
conflict maken The Only Son  
tot een bijzonder waardevol 
document’. (De Volkskrant)

Uitverkochte modeshow 
van Pijnappel Mode 

KLARENBEEK.- Woensdag 24 sep-
tember was de modeshow van Pijn-
appel Mode in Restaurant Pijnappel 
volledig uitverkocht! Zo’n tweehon-
derdvijfentwintig dames uit de om-
geving bezochten de show.
Voor het eerst kon je deze keer ook 
het ‘modeshow menu’ reserveren. 
Vijftig dames maakten hiervan ge-
bruik, er werden twee gangen ge-
serveerd inclusief een drankje. Deze 
groep dames kwam binnen om 17.45 
uur, genoot van het eten en kon 
daarna direct de zaal in en genieten 
voor een mooie modeshow vol in-
spiratie voor dit najaar. Dit nieuwe 
onderdeel werd door iedereen zeer 
enthousiast ontvangen en was ook 
al binnen een week volgeboekt. Zes 
mannequins Frederique, Mieke, 
Maria, Anet, Joke en Lucy toonden 
hier de nieuwste mode in de maten 
38 t/m 50 voor deze herfst en win-

ter. De gasten werden door de vaste 
ladyspeaker Monique Braam toege-
licht over de getoonde combinaties 
in goed draagbare mode en richting 
het einde de wat meer feestelijke 
mode. De mode voor dit najaar biedt 
veel harige, fluffy-achtige vesten 
en/ of pullovers, deze zien er vol 

en luxe uit maar er wordt minder 
gebruik gemaakt van wol voor een 
kriebelvrije dracht. Daarnaast zien 
we ook veel pailletjes, lovertjes en 
andere uitingen van glans of luxe. 
De broeken hebben vaak een ton sur 
ton printje of er is een coating aan-
gebracht. Het kleurbeeld voor ko-
mende winter is rustig, marine met 
caramel en cognac gecombineerd, 
veel grijstinten, zwarte combinaties 
waarbij gebruik gemaakt wordt van 
speelse elementen als voile en bont. 
Natuurlijk geeft het modebeeld wel 
accentkleuren aan als rood, paars, 
olijfgroen en kobaltblauw, deze 
kleuren zijn meestal in dessins of 
in pullovers verwerkt. U vindt de 
foto’s van de modeshow op www.
pijnappelmode.nl en ook op Face-
book https://www.facebook.com/
PijnappelMode
Op woensdag 12 oktober zijn de 
dames van vrouwen van nu uit De 
Vecht bij Pijnappel te gast. Op deze 
avond gaat het om een modeshow 
geshowd door eigen leden, een ge-
zellige informele avond in de zaak. 
Ook belangstelling hiervoor bel met 
Chantal Pijnappel voor meer infor-
matie (055) 301 12 05

Vlnr: ladyspeaker Monique Braam en de mannequins Frederique, 
Mieke, Maria, Anet, Joke en Lucy toonden de nieuwste mode.

Eerste prijs voor 
Eva van de Weerd
EMPE.- In Zevenaar startte Eva van 
de Weerd van de Oorteveldruiters 
met Bianka in de klasse M2 en haal-
de met 184 punten de 1e prijs op. 
Bianca Smies reed voor het eerst een 
M1 proef met Blackberry en verdien-
de met 184 en 180 punten direct al 
twee winstpunten. Elisa Tarallo ging 
met haar paard Valerio naar Heteren 
en kwam met twee 2e prijzen thuis en 
drie winstpunten, 198 en 190 punten 
in de klasse L2. Loulou Verbeek ver-
diende met Ulian haar eerste winst-
punt in de klasse B, 184 punten en 
dat was goed voor de 3e prijs.

Elke week een 
praktijk over de zorg. 

Deze week verzorgd door:
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Bloemen voor Den Ooiman
Evert (52):

Mijn vrouw en ik zijn fanatieke wielrenners. In het fi etsseizoen, van maart tot ok-
tober, maken we elk weekend een tocht. Dat doen we al dertig jaar. Ik heb mijn 
vrouw zelfs op de fi ets ten huwelijk gevraagd. (En ze reed gewoon door!)

We hebben eigenlijk nooit iets vervelends meegemaakt, tot dit voorjaar. Toen 
werd ik aangereden door een afslaande auto. Een harde klap, loeiende sirenes, 
het ziekenhuis… Mijn bekken was op vier plaatsen gebroken. Het fi etsseizoen 
was voor mij voorbij, dat was duidelijk. Na de operatie kwam ik in verpleeghuis 
Den Ooiman terecht. Ik, in een verpleeghuis? Nee toch? Ik hield me maar vast 
aan het idee dat ik na een paar weken naar het revalidatiecentrum zou gaan. Maar 
wat had ik me in Den Ooiman vergist!

Ik kreeg een kamer voor mezelf, waar ik de eerste tijd op bed doorbracht. Daar 
maakte ik kennis met mijn behandelteam: de ergotherapeut, de fysiotherapeut, 
allemaal lieve mensen om me dagelijks te verzorgen… En dan nog de specialist 
ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist, die mijn voortgang beoor-
deelden. Ik kreeg een eigen zorgcoördinator, die altijd voor me klaarstond en met 
me meedacht. Kortom, ik had een hele batterij mensen om me heen om me weer 
op de been te brengen. En die mensen waren zo ongeloofl ijk betrokken, dat het 
leek of we elkaar na een paar dagen al door en door kenden. (Misschien had mijn 
breedsprakigheid daar ook wat mee te maken…)

Na ruim een week was ik – hoe kan het ook anders met zulke zorg – conditioneel 
en qua spierkracht al ontzettend vooruitgegaan. Met de fysio begon ik te oefenen 
met een looprek. Twee weken later lukte het om zelfstandig met het looprek te 
lopen en naar het toilet te gaan. Dat klinkt niet heel bijzonder voor een vent van 
begin 50, maar geloof me, het was een enorme overwinning. Het ging allemaal 
zo goed, dat ik helemaal niet meer naar het revalidatiecentrum wilde verkas-
sen! Den Ooiman heeft alles in huis om te revalideren, en is bovendien gewoon 
een heel prettige plek om te verblijven – niet alleen als je oud bent. Dus toen in 
het ziekenhuis bleek dat mijn bekken goed herstelde en ik in Den Ooiman kon 
blijven, stond ik te juichen.
Ik woon inmiddels weer thuis en ga nog twee keer per week naar Den Ooiman 
voor de ‘nazorg’. Ik ben mijn behandelteam ontzettend dankbaar voor dit snelle 
herstel. Volgend voorjaar fi ets ik langs met een bloemetje! 

www.sensire.nl  0900-8856 
Wilt u reageren op de column? 
Stuur dan een e-mail naar communicatie@sensire.nl.

  

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

6% BTW regeling op arbeid

mailto:info@voorsternieuws.nl
mailto:palme060@gmail.com
http://www.pijnappelmode.nl
http://www.pijnappelmode.nl
https://www.facebook.com/PijnappelMode
https://www.facebook.com/PijnappelMode
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Stichting Pluryn gaat samenwerking aan 
met Autobedrijf Pelgröm
VOORST.- Louis Pelgröm en zijn 
medewerkers zijn trots: ‘’Het is een 
eer dat Pluryn deze samenwerking 
met ons aangaat.” Autobedrijf Pel-
gröm gaat al het onderhoud doen 
van de (lease) auto’s van de Beele, 
onderdeel van stichting Pluryn 
in Voorst. ‘’Onlangs hebben we 6 
gloednieuwe auto’s afgeleverd, drie 
Volkswagen Ups en drie Mercedes 
Citans’’ vertelt Louis Pelgröm.  Af-
gelopen maandag zijn de laatste drie 
afgeleverd bij Rein-Jan Koop van 
vestiging De Beele, eerder nam Wil 
Chen de drie Volkswagen Ups in 
ontvangst.

De samenwerking
Pluryn is net als autobedrijf Pel-
gröm begaan met het maatschap-
pelijk ondernemen. Zo heeft Louis 
Pelgröm twee WAJONG-ERS in 
dienst, dit wordt door Pluryn zeer 
gewaardeerd. Deze samenwerking 
is mede tot stand gekomen door de 
vele medewerkers van De Beele die 
hun auto in onderhoud hebben bij 
het autobedrijf. Dit zorgt voor posi-
tieve reacties over kwaliteit, service 
en betrouwbaarheid. Mede hierdoor 
besloot Pluryn de zes nieuwe auto’s 
te laten leveren door Pelgröm. 

Verhuur
Autobedrijf Pelgröm heeft een 9-per-
soons huurbus aangeschaft om Plu-
ryn te kunnen voorzien van een extra 
bus. Naast de verhuur aan Pluryn is 
deze bus voor iedereen te huur voor 
maar € 69,00 per dag. Aangezien de 
vraag naar huurauto’s steeds  groter 
wordt heeft autobedrijf Pelgröm di-
verse auto’s te huur vanaf € 7,50 per 
dag. Geen auto nodig maar toch mo-
biel zijn? Autobedrijf Pelgröm heeft 
ook twee elektrische leenfietsen, 
deze zijn voor klanten geheel gratis! 

Lease onderhoud
Pluryn laat zijn lease auto’s onder-
houden door autobedrijf Pelgröm dit 
is ook mogelijk voor alle bedrijven.  
Het bedrijf is aangesloten bij het 
ROB netwerk daardoor wordt alles 
makkelijk online geregeld met de 
leasemaatschappijen en kan uw auto 
bij het autobedrijf in onderhoud.
’’U brengt de auto en wij regelen het 
met uw leasemaatschappij’’ vertelt 
Tina Havekes van Pelgröm.

Open dag bij 
Praktijkcentrum Schalkhaar
SchALKhAAR.- Op zaterdag 
4 oktober is iedereen welkom 
tijdens de open dag in Prak-
tijkcentrum Schalkhaar in het 
pand van van Oldeniel om 
kennis te maken met de ver-
schillende behandelaars en 
hun therapieën. Inmiddels 
heeft er weer een uitbreiding 
plaatsgevonden. Vanaf sep-
tember is Mieke Meesen Acu-
punctuur hier ook te vinden. 
Met haar praktijk ondersteunt 
Mieke u bij het verbeteren van 
uw fysieke, mentale en spiritu-
ele gezondheid. Door het plaat-
sen van naaldjes in specifieke 
punten kan geblokkeerde ener-
gie weer stromen, waardoor de 
vitaliteit verbetert en klachten 
verdwijnen. Tijdens de open 
dag zal Mieke uitleg geven over 
deze behandelvorm. Wilfried 
van Oldeniel is inmiddels al 
17 jaar actief als podoloog en 
gespecialiseerd als podopos-
turaaltherapeut om houdings-
klachten via de voetzolen te 
bestrijden. Daarnaast nog de sport-
podologie, met een hardloopbaan 
met videoanalyse waar vele hard-
lopers met klachten beoordeeld en 
geholpen kunnen worden. Diana 
Huisman is ook al enkele jaren als 
medisch pedicure werkzaam in de 
praktijk.  Helemaal ‘up to date’ en 
met veel ervaring, is zij een zeer ge-
waardeerd zorgverlener.
Agnes Reimink behandeld via voe-
ten het hele lijf. STER-therapie is een 
voetreflexzonetherapie die ontspan-
ning geeft aan het hele organisme 
waardoor het lichaam zich openstelt 
voor behandeling en er een onbe-
lemmerde doorstroming van energie 
plaatsvindt. Daarnaast is zij tevens 
DORN-therapeute. Kenmerkend van 
de Dorn Therapie is dat er gecorri-

geerd wordt in beweging en niet in 
rust. Zonder medicijnen en eenvou-
dige zelfhulpoefeningen (volgens 
Dorn) zorgen voor een langdurig 
succes. Ook beheerst Agnes enkele 
specifieke massage technieken.  
Schoenen van Rein uit Twello laat u 
een groot deel van haar nieuwe col-
lectie schoenen en laarzen zien en 
adviseert u in breedtematen, leest-
vormen en kwaliteiten. De leukste 
modellen van o.a. Durea, Wolky, 
Footnotes en Finn Comfort staan 
voor u klaar, gekleed of sportief, en 
altijd in de juiste pasvorm. De speci-
alisten van Praktijkcentrum Schalk-
haar houden u in beweging! U bent 
van harte welkom dus op zaterdag 
4 oktober aan Pastoorsdijk 5 in 
Schalkhaar van 10.00 tot 16.00 uur.

VoorsterNieuws
Sport

cupa
Zondag 5 oktober
14.00 Cupa 1-Go Ahead D.1
12.00 Barneveld 3-Cupa 2 
Vrouwen
12.00 St.Cupa/Voorst 1-St
Warnsv.B/Almen 1 

Klarenbeek
Vrijdag 3 oktober
Heren Zaal
21:00 Sedap 1-Klarenbeek 1
Zaterdag 4 oktober 
Heren Veld
16:00 Klarenbeek 2-Victoria Boys 3
14:00 Klarenbeek 3-Eefde 4
Vrouwen Veld
15:00 Heerenveen 1-Klarenbeek 1
14:30 Weide De 1-Klarenbeek 2
11:00 Blauw Wit1-Klarenbeek3
Zondag 5 oktober   
14:00 Brummen 1- Klarenbeek 1
10:30 Klarenbeek 2-Robur et Velo-
citas 2
10:00 Klarenbeek 3-Loenermark 4
11:30 TKA 3-Klarenbeek 4
09:30 Columbia 6-Klarenbeek 5

Terwolde
Zondag 5 oktober
14.00 Terwolde 1-Epse 1
10.00 Terwolde 2-ZVV 3
11.30 WWNA 6-Terwolde 3 
Vrouwen 
11.30 WSV 1-Terwolde 1

Twello
Zaterdag 4 oktober
11.00 GAE c 1-Emmen c 1 
14.30 Twello 2-Columbia 2
Zondag 5 oktober
09.30 Twello 3-Helios   4             

10.00 Twello 4-KCVO    5             
10.00 Twello 5-Voorw. 11           
12.30 Turkse.Kr. 2-Twello 2             
14.00 Twello 1-Lettele 1             

V en L
Zondag 5 oktober  
09:30 Columbia 3 - V en L 2
09:30 V en L VE1-Eerb Boys VE1 
09:30 V en L VR2 - Groen Wit VR1 
10:00 Emst 3 - V en L 3 
11:30 V en L VR1 - Unitas VR1 
14:00 V en L 1 - Wilp 1

Teuge
Zaterdag 4 oktober
15:00 Teuge 1 - VSCO 1
12:30 Teuge 2 - Be Quick 2
14:30 Teuge 3 - Robur et Velocitas 2
14:30 Teuge 4 - VSCO 4
14:30 WZC Wapenveld 4-Teuge 5
14:30 Orderbos 2 - Teuge 6
Vrouwen
12:45 ASC 2 - Teuge 1

Voorst
Zondag 5 oktober
14:00 SDZZ 1 - Voorst 1
11:00 AZC 4 - Voorst 2
10:00 Voorst 3 - Oeken 2
10:00 Voorst 4 - AZC 6

Voorwaarts
Vrijdag 3 oktober
Zaal Jachtlust.
Mannen
1.30 Voorwaarts 2-Helios 3
22.30 Voorwaarts 4-Robur et Vel. 14
Vrouwen
20.30 Voorwaarts 1-Dynamo Lely-
stad 1

Zondag 5 oktober
14.00 Wijhe1-Voorwaarts 1
11.30 Voorwaarts 2-Pax 2
11.00 AZC 2-Voorwaarts 3
11.00 RDC 2-Voorwaarts 5
09.30 Voorwaarts 6-Dierense Boys 2
11.30 Voorwaarts 7-Apeld. Boys 3
11.30 Voorwaarts 8-Wilp 3
11.00 Reaal Dronten-Voorwaarts 9
09.30 Voorwaarts 10-Albatross 7
10.00 Twello 5-Voorwaarts 11

Wilp 
Zaterdag 4 oktober
14.00 Wilp 2-Groen Wit 3  
14.00 Wilp 3-Vios V. 3
Zondag 5 oktober
14.00 V en L 1 - Wilp 1 –
11.30 Voorwaarts T. 8 - Wilp 3 
Vrouwen
11.00 Heeten/Wesepe 1-Wilp 1 

Sporthallen 
jachtlust
Donderdag 2 oktober
19:00 – 23:00 Volleybal competi-
tie senioren voorwaarts
Vrijdag 3 oktober
20:30 – 23:30 KNVB zaalvoetbal 
Voorwaarts
Zaterdag 4 oktober:
14:00 – 20:30 Volleybal competitie 
18:00 – 20:30 Voorwaarts Dames 
1–BLOK EVC 1
Zondag 5 oktober 
11:00 – 12:00 Handbal competitie 
senioren Klarenbeek

Zuiderlaan
Vrijdag 3 oktober:
19:30 – 22:30 KNVB zaalvoetbal 
SV Twello
Zaterdag 4 oktober
13:00 – 16:00 Handbal competitie 
jeugd Klarenbeek
  16:00 – 19:30 Basketbal compe-
titie jeugdwedstrijden SV Twello
  Zondag 5 oktober
  12:00 – 14:00 Handbal competi-
tie Klarenbeek

Wij zijn al begonnen, kom jij ook?
TWELLO.- De vakantie is afgelopen 
en de scholen zijn weer begonnen. 
Dit betekend dat ook het zwemsport-
seizoen weer van start is gegaan. In 
zwembad De Schaeck wordt door 
TZ&PC Proteus al weer volop getraind 
om klaar te zijn voor de eerste water-
polo- en zwemwedstrijden. Proteus 
is een club met een hart voor zwem-
sport én een hart voor haar leden. Een 
club waar gezelligheid voorop staat, 
maar waar ook gepresteerd wordt. 

Heren 1 speelt waterpolo op landelijk 
niveau, maar voor alle leeftijden kun 
je bij Proteus terecht. Voor de jeugd 
vanaf zes jaar zijn er al minipolotoer-
nooien en zwemwedstrijden. 

Nu jij?
Is wedstrijdzwemmen iets voor jou of 
wil jij ook een keer zien wat waterpo-
lo is, kom dan gerust een keer langs en 
train mee in zwembad De Schaeck in 
Twello. Je bent welkom op de volgen-

de tijden: Maandag: 18.00 - 18.45 uur, 
Waterpolo jeugd onder 13 en onder 
15. 18.45 - 19.30 uur, Waterpolo jeugd 
onder 17, 19.30 - 20.30 uur, Water-
polo dames. 21.00 - 22.45 uur, Water-
polo heren. Woensdag:16.30 - 17.30, 
Zwemmen jeugd onder 13. Vrijdag: 
18.45 - 19.30 uur, Mini-waterpolo. 
19.30 - 20.15 uur, Zwemmen jeugd 
onder 13. 20.15 - 21.00 uur, Zwem-
men 13 jaar en ouder. 21.00 - 22.00 
uur, Waterpolo dames selectie + heren 
selectie. Voor meer informatie kijk op 
ww.proteus.nu of mail naar info@pro-
teus.nu.

Voorhoede van Go Ahead doet 
V en L de das om 
DE VEchT.- Vandaag moest V en L 
aantreden tegen Go Ahead onder zo-
merse omstandigheden. Middenvel-
der Remy Buthod die de afgelopen 
wedstrijden goed op dreef was, moest 
deze wedstrijd door een blessure aan 
de enkel aan zich voorbij laten gaan. 
Ook aanvoerder Tom Kamphorst ver-
scheen niet okselfris aan de aftrap 
want hij had nog last van zijn ham-
strings .Misschien vergt zaalvoetballen 
op vrijdag iets te veel van de getalen-
teerde middenvelder. Van meet af aan 
werd al duidelijk dat de aanvallers van 
Go Ahead met snel combinatiespel de 
verdediging van V en L in verlegen-
heid konden brengen. Al in de 7 de 
minuut kon Arno Dolman de bal uit 
het net halen, een flitsende aanval over 
meerdere schijven was de verdediging 
te machtig 1-0. V en L liet zich echter 
niet uit het veld slaan en wist door 
goed te combineren de verdediging 
van Go Ahead onder druk te zetten. 
Ook hun keeper maakte geen sterke 
indruk en al snel werd duidelijk dat 
de verdediging van Go Ahead niet de 
sterkste linie was. Na enkele spelde 
prikjes kon in de 15 de minuut dan 
toch de 1-1 genoteerd worden. Stefan 
Kamphorst wist Eduard van den Beld 
te bedienen en hij wist wel raad met dit 
buitenkansje. V en L had in deze fase 
van de wedstrijd duidelijk het betere 
van het spel maar de aanvallers van Go 
Ahead bleven zeer gevaarlijk. Geheel 
onnodig werd in de 42ste minuut toch 
weer een tegendoelpunt geïncasseerd. 
Er werd te lief verdedigd wat V en L 
wel vaker overkomt tot ergernis van de 

trainer. Tegen de verhouding in stond 
er een ruststand van 2-1 op het score-
bord. Ruud kamphorst bleef achter in 
de kleedkamer want hij had een bles-
sure aan zijn neus opgelopen na een 
ongelukkig duel met een Go Ahead 
speler. Zijn vervanger was Arno van 
Welie en maakte een gretige indruk. In 
de beginfase van de tweede helft golfde 
het spel heen en weer. Toch wisten de 
behendige aanvallers van Go Ahead in 
de 52ste minuut de verdediging op-
nieuw in de luren te leggen 3-1. V en 
L gaf zich echter nog niet gewonnen en 
een geweldige steekpass van Arno van 
Welie leidde de 3-2 in. Deze kon op 
het conto van Stefan Kamphorst bij ge-
schreven worden, die diagonaal hard 
raak knalde. Het leek er even op dat V 
en L kansen kreeg op meer maar in de 
74ste minuut nam Go Ahead opnieuw 
een grotere voorsprong. Deze tegenslag 
kwam V en L niet meer te boven 4-2. 
In de slotfase liep Arno van Welie nog 
tegen een gele kaart aan na een over-
treding in de zestien. De penalty die 
hierop volgde werd onberispelijk bin-
nengeschoten 5-2. In de slotminuten 
werd ook nog 6-2 binnengewerkt na 
een schermutseling voor het doel van 
Arno Dolman. De teleurgestelde trai-
ner Marc Mölder zocht als een haas 
de kleedkamer op waardoor de repor-
ters geen kans kregen om zijn visie 
op de wedstrijd te horen. Het werd in 
de tweede helft wel duidelijk dat het 
middenveld vandaag kracht te kort 
kwam. Hierdoor kwam de verdediging 
van Ven L te vaak in de problemen. 
Ook het veldspel was onder de maat. 
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   Gratis kennismaking
                  met fi tness!

“Onder begeleiding van 
de Buurtsportcoach”

op vrijdag 3,10, 17 en 24 oktober 
� 55+, tijd: 9.00 -11.00 uur, vrije inloop
� 12 tot en met 18 jaar, tijd: 16.00 -17.30 uur, vrije inloop
    
Voor meer informatie: 
Email: buurtsportcoach@svtwello.nl 
Kijk op www.svtwello.nl of bel 0571-280075

      *Fitness van ma. tot za. bij SV Twello*
Samen sterk in Sport!  

Adres: Zuiderlaan 5

Clubkampioenschappen 
bij De Zweepslag

KLARENBEEK.- Afgelopen week 
zijn de clubkampioenschappen dub-
bel gehouden bij tennisvereniging 
De Zweepslag. Dit betekent dat er 
dames-, heren- en gemengd-dubbels 
gespeeld zijn. Het toernooi begon 
op dinsdagavond. Elke avond wer-
den er spannende partijen gespeeld. 
Door de weeks zat het weer niet al-
tijd mee, maar in het weekend werd 
dit ruimschoots goedgemaakt. In 
het weekend werden de finales ge-
speeld en kon het publiek genieten 
van mooie en spannende wedstrij-
den. Het was weer een geslaagd en 
supergezellig toernooi.

Prijswinnaars
Heren dubbel A: 1. Jeroen Gieles 
en Martijn Bresser en 2. Ed Kruit-
bos en Wim Zaaijer. Heren dub-

bel B: 1. Wim Harmelink en Wyno 
Harmelink en 2. Gijs Endendijk en 
Gert Veenhuizen.
Dames dubbel: 1. Anita ten Tije 
en Netteke van Heerwaarden en 2. 
Anneke Pouw en Marjan ten Hove. 
Gemengd dubbel A: 1. Margot van 
der Velden en Ed Kruidbos en 2. 
Dianne Diseraad en Bernhard Pos-
ma. Gemengd dubbel B: 1. Linda 
Zwikker en Theo Bouwmeester en 
2. Amy de Bruyn en Gijs Enden-
dijk.

Lid worden
Wil je ook gaan tennissen? Er is nog 
ruimte voor nieuwe leden. En als je 
nu lid wordt ga je pas vanaf 2015 be-
talen! Voor meer informatie kun je 
mailen naar zweepslag.peter@gmail.
com.

SV Welsum speelt vanaf nu weer in de 
oude clubkleuren

WELSUM.- Zondagmorgen 10.00 uur, de spelers van sv Welsum staan te 
popelen om hun nieuwe outfit te showen aan de sponsoren en de dorps-
genoten. Deze zondag gaan ze op de foto voor een van de nieuwe goals 
die zijn geplaatst in de vernieuwde grasmat. het veld is geëgaliseerd 
en opnieuw ingezaaid, zodat het voetballen volgens een van de spelers 
vanaf nu geen problemen meer zal opleveren en het elftal met 2 vingers 
in de neus kampioen zou kunnen worden.

Omnivereniging SV Welsum opge-
richt mei 1941, bestaat uit de afde-
ling voetbal, gymnastiek, tennis en 
volleybal en heeft nu een prachtige 
accommodatie. Vorig jaar zijn er 
nieuwe kleedkamers gebouwd en 
dit jaar is het gehele veld aangepakt. 
Voorzitter Marc Schouten: een aan-
tal jaren terug zag het er voor de af-
deling voetbal nog somber uit toen 
zijn we van twee elftallen terugge-
gaan naar één elftal. Gelukkig heb-
ben we de afgelopen tijd weer een 
aantal nieuwe spelers kunnen be-
groeten en bestaat de afdeling voet-
bal nu uit 20 spelers. Het elftal speelt 
in de 7de klasse reserve KNVB. In de 
verre omgeving staan ze bekend als 
de Old Stars van het Oosten. Er zit 
zeven en veertig  jaar verschil tus-
sen de jongste en de oudste speler. 
Henk van Tongeren (keeper) is 65 
jaar en Kilian Hollander is 18 jaar. 
Trainen doen de meeste spelers niet, 
een aantal wijken hiervoor uit naar 
Terwolde en Oene.

Nieuwe tenues
Jaren terug werd er van kleuren ge-
wisseld en nu de accommodatie 

weer top in orde is vond men het tijd 
worden om de oude verenigings-
kleuren weer in eer te herstellen. Af-
gelopen zondagmorgen was het dan 
zover. Tijd voor een foto met daarbij 
op de sponsoren en spelers. Loon en 
grondverzet Riphagen uit Oene en 
Eettapperij Bijsterbosch uit Welsum 
hebben de nieuwe kleding gespon-
sord.  Het shirt is rood/wit, de broek 
zwart en de kousen rood. De spon-
soren werden door John Hamer in 
de bloemetjes gezet en bedankt voor 
hun inzet.

Topscoorder
Henk Bijsterbosch kwam ook nog 
even naar voren. Hij deelt jaarlijks 
op persoonlijke titel de topscoorders 
bokaal uit aan de meest doeltref-
fende speler. Deze bokaal voor het 
seizoen 2013/2014 werd dit jaar uit-
gereikt aan Marc Driessen met een 
totaal van 14 doelpunten.
Trefpunt voor en na de wedstrijd, 
bij thuiswedstrijden is het dorps-

huis in Welsum. Als de heren uit 
moeten voetballen steken ze nadien 
altijd even aan bij Eettapperij Bijster-
bosch om na te praten over de gele-
verde prestaties en om de harmonie, 
met elkaar, onder het genot van een 
biertje te versterken.  Gezelligheid 
staat hoog in het vaandel van deze 
groep voetballers die het onderling 
prima met elkaar kunnen vinden en 
de prestaties op het veld komen dan 
vanzelf.

Links Henk van Tongeren en 
rechts Kilian Hollander.

De spelersgroep met sponsoren in de oude clubkleuren.

Klarenbekers volop aan het tennissen
KLARENBEEK.- De afgelopen maan-
den is er volop getennist in Klaren-
beek. Het enthousiasme voor deze 
sport is weer volop aanwezig in het 
dorp. Vanaf dit najaar organiseren de 
dorpscontactpersonen in Klarenbeek 
naast sportclinics voor (basisschool)
kinderen ook clinics voor volwasse-
nen, waarbij de maand september in 
het teken stond van tennis. Op vier 
dinsdagavonden kregen drie groe-
pen enthousiaste mensen bij tennis-
vereniging De Zweepslag les van een 
professional. Een aantal om kennis te 
maken met de tennissport, anderen 
wilden juist bepaalde technieken on-
der de knie krijgen. Alle vaardighe-
den van het tennisspel, zoals service, 
backhand, forehand, volley et cetera. 
kwamen aan bod. De tenniss(t)ers 
hebben in vier lessen van een uur op 
al deze punten de nodige progressie 
geboekt en daarmee hun tennisni-
veau opgevijzeld. 

Toernooi zomerperiode
Deze lessen volgden op het tennis-
toernooi dat in de zomerperiode is 
georganiseerd in Klarenbeek, waar-
aan zowel leden als niet-leden van 
tennisvereniging De Zweepslag 
konden deelnemen. Met 23 dubbel-
teams betekende dit een daverend 
succes en meer dan een verdubbe-
ling van het aantal deelnemers ten 

opzichte van 2013. De teams (11 he-
ren- en 12 vrouwenteams) speelden 
een onderlinge competitie waarin 
ieder team één keer tegen elk ander 
team speelde, mannen en vrouwen 
gescheiden van elkaar. De dorpscon-
tactpersonen en de tennisvereniging 
hopen hierdoor nog meer Klarenbe-
kers enthousiast te hebben gemaakt 
om zich aan te sluiten bij de vereni-
ging. 

De Zweepslag 
Tennisvereniging De Zweepslag is 
een vereniging met een prima ba-
lans tussen inspanning en ontspan-
ning. Met twee gravelbanen en twee 
kunstgrasbanen kan er het hele jaar 
door gespeeld worden. Zij kennen 
pas een winterstop als het echt hard 
vriest en/of de banen zijn onderge-
sneeuwd. Daarnaast zijn alle banen 
verlicht en kan er tot 23.00 uur ge-
tennist worden. De leden van de ten-
nisvereniging zijn divers in leeftijd 
en speelsterkte, er is dus altijd een 
partner of tegenstander voor een 
partijtje tennis. Op woensdagavond 
is het ‘rommelpot avond’, ook wel 
‘belavond’ genoemd. Je speelt dan 
met vier personen op een baan en 
om het half uur wordt er gewisseld. 
Hierbij hoef je dus niet zelf voor een 
tegenstander te zorgen. De Zweep-
slag organiseert jaarlijkse clubkam-

pioenschappen en ook een open 
toernooi in meerdere categorieën 
waar ook leden van andere tennis-
verenigingen aan mee kunnen doen.

Lidmaatschap
Voor het lidmaatschap zijn er di-
verse mogelijkheden: seniorlid, 
jeugdlid en winterlid. De contribu-
tie bedraagt voor een seniorlid hon-
derd euro per jaar, voor een jeugdlid 
zestig euro per jaar en voor een win-
terlid zestig euro per periode (peri-
ode van 01-10 t/m 31-03). Daarbij is 
het mogelijk om tegen extra betaling 
tennislessen te volgen. Tennislessen 
worden individueel gegeven of in 
groepjes van twee of vier personen. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
aan de Lariksweg 35 of op www.
tvdezweepslag.nl.

Proteus begint overtuigend aan seizoen
TWELLO.- De kop van het waterpolo 
seizoen is eraf. Afgelopen zaterdag 
speelde het eerste van de Twellose 
Zwem en Poloclub Proteus haar eer-
ste wedstrijd van het seizoen 2014-
2015. Onder leiding van de nieuwe 
coach Hans van ’t Hul werd promo-
vendus Stadskanaal vakkundig uit 
het spel gehaald. Na vier periodes 
stond er 17-5 op het scorebord en 
waren de eerste punten binnen. 
Van ’t Hul is een oude bekende van 
de vereniging. Negen jaar geleden 
was hij al coach van het ‘vlaggen-
schip’ van Proteus en diverse spe-
lers uit de selectie hebben al onder 
hem getraind. Onder zijn leiding is 
Proteus dit seizoen goed van start 

gegaan. Op de eerste wedstrijd van 
het seizoen, zit vaak was extra span-
ning en dat was afgelopen weekend 
te merken. Hoewel Proteus in de eer-
ste periode overduidelijk de boven-
liggende partij was en volop kansen 
creëerde, werd het doel te weinig 
getroffen. De scherpte ontbrak, het 
bleef slechts 2-1. Hier kwam in het 
vervolg van de wedstrijd verande-
ring in. Binnen enkele minuten in 
periode twee werd de voorsprong 
ruim vergroot en halverwege de 
wedstrijd stond er 10-3 op het sco-
rebord. Op dat moment zit de wed-
strijd ‘in the pocket’, maar moeten er 
nog twee periodes gespeeld worden. 
Proteus houdt Stadskanaal de rest 

van de wedstrijd knap onder druk, 
de sterke pressing van Proteus zorgt 
ervoor dat zij niet in hun spel ko-
men en nauwelijks kansen creëren. 
Proteus speelt de wedstrijd professi-
oneel uit en loopt nog verder uit op 
de bezoekers. In de laatste periode 
debuteert jeugdspeler Pim Hofman. 
De zeventienjarige maakt zijn eer-
ste speelminuten in de hoofdmacht 
van Proteus en doet dit absoluut 
niet onverdienstelijk. Na vier keer 
7 minuten klinkt het eindsignaal, is 
de eindstand 17-5 en kan Proteus te-
rugkijken op een geslaagde start van 
het nieuwe seizoen. Volgende thuis-
wedstrijd is op zaterdag 11 oktober 
om 20.30 in zwembad De Schaeck te 
Twello. 

mailto:zweepslag.peter@gmail.com
mailto:zweepslag.peter@gmail.com
http://www.tvdezweepslag.nl
http://www.tvdezweepslag.nl


Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

4,95Runderhachee
Panklaar

4,40

4,75

Henkie’s platvinken
Hééél lekker

Kant en klare Schouderkarbonade 
Heerlijk mals, alleen even 
opwarmen en smullen maar

Per
500 gram

4 stuks

Per 
500 gram

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 40

aanbiedingen van de week

info@uuttwelle.nl - www.uuttwelle.nl Like ons op Facebook!
www.facebook.nl/uuttwelle

1 x bullepees met knots 30 cm € 2.99
1 x runderluchtpijp € 2.00
2 x varkens rollen € 2.00
1 x 100 gr. runderlong stukjes € 1.99
1 x 2st. smikkelburgers groot € 1.40
1 x runderstaaf 40 cm € 1.00
1 x runderstrot € 0.95 (exclusief mandje) 

We hebben een heerlijk feestpakket samen gesteld.
Dit feestpakket is voor een middel tot grote hond.
Ook voor kleine honden is er een feest pakketje.
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VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Vissalade’s

Zalmforelfilet

Gebakken Lekkerbekken

Roerbakschotel

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

Kijk voor onze veilingverse Noordzee aanvoer in de kraam

Hollandse Nieuwe ! Ze zijn er weer !    
twitter@vismanjan

Zalm, Tonijn, Crab, Makreel pikant

Heerlijk op de huid

Super vis en verfijnd gekruid!

Heerlijk om te roerbakken of in de oven

per bakjeper stuk 3 voor

per stuk 4 voor 

3 voor

500 gram

2.002.50 5.50

2.25 8.00

7.00

7.50

Derde speelronde jeugdcompetitie tafeltennis
TWELLO.- Zaterdag 27 september trokken de vier jeugdteams van TTV 
Trias opnieuw de regio in voor een  uitwedstrijd. Trias 2 hield in hen-
gelo knap stand tegen de koploper terwijl Trias 3 met de eerste over-
winning haar ongeslagen status behield.

Trias 1
Trias 1 blijft het in de Hoofdklasse 
moeilijk hebben. 
Ook in de zware uitwedstrijd te-
gen Bosman/Wezep hadden Enrico 
Schotman, Toine Hulshof en Rick 
IJsseldijk het moeilijk. Enrico zette 
Trias in de eerste partij nog wel 
op voorsprong, maar toen daarna 
de dubbelpartij ongelukkig werd 
verloren kwam Bosman/Wezep 
op een 3-1 voorsprong. Rick won 
daarna zijn tweede partij en voeg-
de zodoende nog een punt aan het 
totaal van Trias toe. Maar dat was 

wel het laatste wapenfeit van Trias. 
Bosman/Wezep won, zij het soms 
met het nodige geluk, de overige 
partijen. 
De eindstand werd 8-2 in het voor-
deel van Wezepenaren.
 
Trias 2
Roel Harleman, Marleen IJsseldijk 
en Lynn Diamant gingen op bezoek 
bij Vitesse’35. De Hengeloërs zijn 
de trotse koploper in de 1e klasse, 
maar de puntenvoorsprong op Tri-
as is klein. Met een goed resultaat 
kon Trias de koppositie overnemen. 

Marleen speelde een prima eerste 
partij en zette Trias op voorsprong. 
Daarna haperde de machine. Door 
nederlagen van Roel, Lynn en de 
dubbelspelers nam Vitesse’35 een 
3-1 voorsprong. Trias toonde daarna 
karakter en vocht zich terug in de 
wedstrijd. Marleen won ook haar 
tweede partij en verkleinde de ach-
terstand. 

Toen daarna ook Roel zijn partijen 
ging winnen werd de achterstand 
verkleind naar 5-4. In de laatste par-
tij sleepte Lynn het zeer verdiende 
vijfde punt binnen en zette daarmee 
de eindstand op 5-5. De koppositie 
van Vitesse’35 blijft hiermee ge-
handhaafd maar zij moeten wel vre-
zen voor de return in het Triaspant.

Trias 3
Trias 3 speelde een uitwedstrijd 
tegen het laaggeklasseerde “de Ve-
luwe” in Apeldoorn. Jasper Heil en 
Sebastiaan van der Scheer begonnen 
sterk aan de wedstrijd. Beiden won-
nen hun eerste partij. Leon Doeve 
verloor zijn eerste partij, maar na 
het dubbelspel was de marge weer 2 
punten in Twelloos voordeel. Na de 
pauze verloor Jasper zijn partij waar-
door de tussenstand op 2-3 kwam. 
Een serie goede partijen van Leon, 
Sebastiaan en opnieuw Leon zorgde 
er voor dat Trias de overwinning 
alvast veilig stelde. Met een 2-6 tus-
senstand behoorde een grote uitslag 
tot de mogelijkheden. “de Veluwe” 
gaf echter niet op en zette de laatste 
twee partijen om in winst. Trias ging 
met een 6-4 overwinning huiswaarts.

Trias 4
Loes van der Kamp, Femke van 
Schaik en Levi van Hunnik speelden 
ook hun uitwedstrijd in Apeldoorn. 
De tegenstander was het derde team 
van “de Veluwe”. Na een slechte 
start keek Trias al snel tegen een 5-0 
achterstand aan. In het tweede deel 
van de wedstrijd ging het iets beter. 
Loes Femke en Levi konden in de 
games goed meekomen maar kwa-
men net te kort om dat ook in winst 
om te zetten. Alleen de licht gebles-
seerde Femke kon toch een van haar 
partijen in winst omzetten. Met een 
9-1 eindstand bleven de meeste 
punten dus in Apeldoorn achter. 
Lichtpuntje is wel dat het spel een 
stijgende lijn vertoond en hopelijk 
wordt dat de volgende week wel in 
punten uitgedrukt.

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

4.99

4.99 8.49

NU MET 

25% 
KORTING3.99

NAAR KEUZE
500 GRAM

500 GRAM

VAN 14.50 
VOOR500 GRAM

CASHEWNOTEN GROTE POT 
ACCASIA 
HONING

GEMENGDE NOTEN 
MET PINDA’S

NIEUWE OOGST 
SNACKVIJGEN 
BIO ZONDER 
SUIKER

ALLE TERRAZANA 
RAW FOOD IN 
GLAZEN POTTEN

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND AL ONZE HONING IS ONVERHIT

0.49 0.69 2.49
GIESER WILDEMAN
STOOFPEREN

POMPOENEN MANGO’S
READY TO EAT

3 KILO VANAF PER KILO 2 STUKS
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Activia volwassen en overtuigend 
naar eerste winst
TWELLO.- Na één punt gehaald te 
hebben uit de eerste drie wedstrijden 
(tegen twee degradanten uit de tweede 
klasse en een kampioenskandidaat in 
de derde klasse) mocht Activia zon-
dag op bezoek bij Vaassen. En Activia 
toonde zich daarbij zeer volwassen, 
geconcentreerd en gewoon beter dan 
de thuisploeg.
Trainer Rorije had zijn ploeg iets an-
ders neer gezet; met middenvelder 
Niels Achtereekte nu in de achterste 
lijn waar vandaan Guus Leerkes door-
schoof naar de voorste linie waardoor 
Bart Wippert juist iets meer vanaf het 
middenveld mocht spelen en Zemir 
Mujic als een echte centrale midden-
velder meer aan de bal kwam. Een 
paar accenten verschoven dus; maar 
er werden vandaag beduidend min-
der kansen weggegeven en in balbe-
zit werd ook vaker de juiste keuze 
gemaakt. Je mag dus zeggen dat de 
verschuivingen goed uitpakten. De 
eerste helft op het sfeerloze complex 
verliep gezapig en zonder dat de kee-
pers echt aan het werk werden gezet. 
Er was een voorzet van de thuisploeg 
die bij de tweede paal ruim naast werd 
gevolleerd en Joey Hesselink kwam 
twee keer in de buurt van de Vaassen 
doelman. De eerste keer schoot hij 
wat te voorzichtig in de armen van de 
sluitpost en de tweede keer schoot hij 
vanuit een moeilijke hoek voorlangs. 
Maar zoals gezegd; nauwelijks opwin-
ding in de eerste 45 minuten.
De tweede helft bracht heel wat meer 
doel gevaar en ook goals. Al na 5 mi-

nuten brak goalgetter Joey Hesselink 
door vanaf links en hij schoot hard en 
hoog binnen. Amper 5 minuten later 
kwam Joey wederom door over links; 
hij kapte zijn man uit en legde terug 
op randje zestien waar de inkomende 
Bart Wippert besloot met een prach-
tige trap in de verre kruising. Net na 
het uur werd Frank  Oosterwegel (op-
nieuw) op links weggestuurd door de 
wederom uitstekende Dennis Wen-
nink en uit diens voorzet kon Joey 
eenvoudig de 0-3 binnen tikken. Hal-
verwege de tweede helft kwam Joey 
nogmaals vrij voor de doelman (nadat 
de assistent grensrechter niet voor het 
eerst en ook niet voor het eerst terecht 
werd genegeerd door de scheidsrech-
ter); deze keer echter rondde hij wat 
nonchalant af waardoor de keeper red-
ding kon brengen.
De 0–3 bleef dus staan en toen Vaassen 
een kwartier voor tijd na een prima 
aanval de 1–3 aantekende werd het 
volkomen onnodig toch nog een beetje 
onrustig en spannend. Vaassen tracht-
te door te drukken maar miste de over-
tuiging (en kwaliteit?) om aanspraak te 
mogen maken op een punt. De kopbal 
in de blessuretijd op de lat had in de 
stand misschien nog verandering kun-
nen brengen maar had de overwinning 
niet meer in gevaar gebracht. Zo boek-
te Activia de eerste overwinning in 
de derde klasse dit jaar; en deze werd 
zoals gezegd behaald met overtuigend 
spel vanuit een goede organisatie. Nie-
mand verzaakte; niemand haalde een 
onvoldoende; gewoon prima gespeeld.

Clubkampioenschappen PC&LR de Enkruiters 
POSTERENK.- Afgelopen zondag 
vonden de jaarlijkse clubkampioen-
schappen van PC &LR de Enkruiters 
weer plaats op het mooie terrein aan 
de Kneuterstraat in Wilp. Het was 
een zonovergoten dag waarbij de 
leden het zeer goed hebben gedaan. 
‘s Ochtends werd gestart met de 
dressuur voor zowel de pony’s als 
de paarden. In de grote bak waren 
twee dressuurringen uitgezet. Eén 
voor de ponyruiters en één voor de 
paarden. Daarna werd het parcours 
gebouwd en kon het springen begin-
nen. Het begon laag voor de wat on-
ervaren ponyruiters en het eindigde 
met  sprongen van 1.30 meter. Uit-
eindelijk konden er veel leden met 
een prijs naar huis en werden de 
clubkampioenen bekend gemaakt.

Uitslagen
Pony’s dressuur: B dressuur 1e prijs 
Fleur Klein Swormink 171 punten, 
2e prijs Yasmine Hoogendoorn 165 
punten.  L1 1e prijs Colette Bruin 
206 punten, 2e prijs Floor de Bie 198 
punten. L2 + M dressuur 1e prijs Ce-
line Veldhuizen 204 punten, 2e prijs 
Cherony Holtman met 192 punten. 
Paarden dressuur:  B dressuur 1e 
prijs Tyrza van Maanen 195 punten, 
2e Nicole Rozema 189 punten. L1 1e 

Leontine Bruin met 208 punten, 2e 
prijs Sanne  Eijmaal 198 punten. L2 
+ M1 dressuur 1e prijs Sharita  De-
kany met 191 punten, 2e prijs Manon 
de Haan met 187 punten. M2 + Z1 1e 
prijs Sabine Brinkman met 198 pun-
ten. Pony’s springen: categorie BD + 
BBE + B 1e prijs Celine Veldhuizen, 
2e prijs  Cherony Holtman. L + Z 1e 
prijs Colette de Bruin, 2e prijs Jan-
neke Ambacht. Paarden springen: ca-

De clubkampioenen van de Enkruiters. 

tegorie BB + B 1e prijs Sabine Brink-
man, 2e prijs Angelique Walgemoet. L 
+ M  1e prijs Leontine de Bruin. Ove-
rige uitslagen: Dressuurkampioen 
pony’s: Colette Bruin, Springkampi-
oen pony’s: Colette Bruin. Dressuur-
kampioen paarden: Leontine Bruin. 
Springkampioen paarden: Sabine 
Brinkman. Algeheel clubkampioen 
pony’s: Colette Bruin. Algeheel club-
kampioen paarden : LeontineBruin

Winnares winterlidmaatschap 

TEUGE.- Tennisclub Teuge heeft zich 
gepresenteerd tijdens de Klompenweek 
in Twello. Een kraam in het centrum 
was mooi ingericht en alle bezoekers 
hebben kunnen zien wat deze mooie 
kleinschalige tennisclub te bieden 
heeft. Onder meer drie banen waarop 
het hele jaar gespeeld kan worden; een 
spiksplinternieuw clubgebouw, gezelli-
ge leden en sportieve ontspanning. Om 
de bezoekers van de kraam een extraatje 
te bieden, was er een ton geplaatst vol 
met tennisballen. Diegene die het juiste 
aantal ballen raadde of er het dichtst bij 
zat, kreeg van de tennisclub Teuge een 
gratis winterlidmaatschap aangeboden. 
Sinds dit jaar is het namelijk ook mo-
gelijk om bij deze club alleen een win-
terlidmaatschap te nemen. Dit loopt 
van 1 oktober tot 1 april. En de kosten 

bedragen slechts € 80, - Veel bezoekers 
van de kraam maakten van deze gele-
genheid gebruik. Er zaten 71 ballen in 
de ton en niemand had het goed. Maar 
Rebekka Brink uit Twello (11 jaar) zat 
er met 79 ballen het dichtst bij en was 
daarmee de gelukkige winnares van 
het winterlidmaatschap. Maandag 15 
september is haar door het bestuur van 
de tennisclub de prijs overhandigd. Re-
bekka weet nog niet of ze zelf lid gaat 
worden of dat ze het winterlidmaat-
schap cadeau doet. Iedereen is welkom 
en kan een winterlidmaatschap aanvra-
gen bij deze club. Een half jaar lang kan 
men voor slechts € 80,- bijna onbeperkt 
de hele winter doortennissen. Daarvoor 
kan men contact opnemen met de heer 
G. van Zandvoort, telefoon (0571) 27 
49 61. 

Rebekka Brink winnares van het ‘ballenraden’ Tennisclub Teuge.

Basketbal Heren 1 boekt historische zege
TWELLO.-  Het Heren 1 team van SV 
Twello speelde vandaag hun 2de se-
niorenwedstrijd. Vorige week werd er 
nipt verloren in Enschede van Arriba. 
Nu kwam het sterke en ervaren Isala 
heren 2 uit Deventer op bezoek. Isala 
lijkt 1 van de gedoodverfde kampi-
oenskandidaten dit seizoen. De Twello 
mannen was al ingefluisterd dat Isala 
fysiek zou gaan spelen en dat er de kan-
sen konden liggen in snelle counters. 
Het grote veld in de Zuiderlaan kon in 
het voordeel zijn van de thuisploeg. 
Het eerste kwart begon voor beide 
teams goed. Isala nam met 3 scores de 
leiding en Robin Haak van SV-Twello 
maakte meteen een 3-punter om dui-
delijk te maken dat de punten vandaag 
door Isala duur betaald zou moeten 
gaan worden. Het spel ging sportief 
gelijk op tot de 8ste minuut. Toen nam 
SV-Twello een eindsprint en scoorde 
3x. De mannen wisten bovendien Isala 
van het scoren af te houden door el-
kaar goed te helpen in de man-tegen-
man verdediging. Het onderscheppen 
van de pass was hier even cruciaal. Dit 
werd ook nog eens goed afgerond. Op-
vallend aan het spel was dat Isala alle 

punten scoorde onder het bord en dat 
Twello vanuit alle posities gevarieerd 
wist te scoren. Eindstand eerste kwart 
22-18. Dit irriteerde de Deventenaren 
behoorlijk. Eigenlijk had niemand dit 
spelverloop verwacht.
Het tweede kwart zette Twello het 
goede spel van het einde van het eer-
ste kwart door en de voorsprong werd 
uitgebouwd naar 33-24. Op het snelle 
spel bleek Isala geen antwoord te heb-
ben. Hun pressie verdediging over het 
hele veld werd door SV-Twello een-
voudig opgerold en was duidelijk niet 
de beste keuze om Twello in de grip te 
krijgen. Toch leek na 5 minuten of het 
beste van het spel eraf was bij Twello. 
bijna 4 minuten lang werd er niet meer 
gescoord en daarbij kon Isala weer 
bijkomen tot op 5 punten. De laatste 
paar minuten echter werd met enkele 
fraaie punten waaronder 1 dunk ook 
het 2de kwart door Twello gewonnen 
waardoor de eindstand van de eerste 
helft verrassend op 41-33 stond in het 
voordeel van Twello.
Het derde kwart speelde Twello aan-
vallend iets rustiger. Daardoor bleef 
het spel gelijk op gaan. Met het maken 

van relatief veel fouten werd het de De-
ventenaren continue moeilijk gemaakt 
om te scoren. Ondanks de power on-
der het bord bij Isala wist Twello vol-
doende rebounds te pakken (snelheid!) 
Hiermee was er voldoende evenwicht 
in dit derde kwart. Isala wist wel 2 
punten in te lopen. Het laatste kwart 
moest blijken of het conditioneel ook 
goed zat bij beide teams. Iedereen leek 
het moeilijk te hebben met het grote 
centercourt in Twello. Na 6 minuten 
wist Twello de voorsprong zelfs uit 
te bouwen naar 9 punt! Erg knap! Het 
spel bleef voldoende rustig en dat te-
gen een steeds wilder spelend Isala dat 
met veel moeite probeerde om toch 
dichterbij te komen. Met nog 1 minuut 
te gaan was het verschil nog 6 punten. 
Twello deed geen rare dingen en Isala 
kon niet meer de achterstand goedma-
ken. De 3-punter van Frank Phielix in 
de 8ste minuut was de kers op de taart 
die Twello serveerde. Isala was ge-
knakt. Eindstand 63-59. Eentje om in te 
lijsten. Topscores: Robin Haak 19 punt, 
Bas Proper 17 punt, Luc Verbeek 12 
punt, Frank Phielix 8 punt. Scheids-
rechters: Rob Korterik, John Stoolhuis
 

Zeer matig spelend Twello verliest 
van rode lantaarn drager Epse
TWELLO.- De titel is nog eufemis-
tisch te noemen. De hele middag 
was het steeds net niet. Hoe anders 
had de wedstrijd kunnen verlopen 
wanneer Tim Evers in de 2de minuut 
sv Twello op voorsprong had ge-
schoten. In kansrijke positie schoot 
hij net naast. Was dit een voorteken 
van hoe deze middag verder zou ver-
lopen?
In de 10de minuut werd er foutief 
teruggespeeld op keeper Jay Kos-
ter, die één op één knap redde. Nog 
waren de spelers van sv Twello niet 
wakker en in de 15de minuut werd 
het 1-0 door aanvoerder Lars van de 
Werf. De thuisploeg had even later 
zo maar de score kunnen verhogen 
door weer een foutieve terug speel-
bal. Nu werd de bal hoog overge-
schoten.
Jammer was het dat een ingestudeer-
de vrije trap van sv Twello net niet 
lukte. Tim Evers schoot van dichtbij 
te zwak in. Bert Westendorp kreeg 
daarna twee maal een kans om gelijk 
te maken. Ook hij wist ze niet te be-
nutten. Daarna kreeg de thuisploeg 
twee maal een kans om te scoren. 
Lars van de Werf schoot in het zijnet 
en Chiel van Bussel schoot strak in, 

maar Jay Koster redde subliem. Rust-
stand 1-0 voor de thuisploeg, die fel-
ler in de duels was en er voor ging.
Na de rust probeerde sv Twello het 
wel, maar het lukte niet. Gedurende 
de 2de helft bleek hoe machteloos de 
gasten waren. Op vele fronten wer-
den ze afgetroefd. Natuurlijk zijn 
er veel geblesseerde spelers, maar 
toch…… Routine, stootkracht, in-
zicht en fysiek kwam sv Twello te 
kort. Maar mag/kun je dat het jeug-
dige team kwalijk nemen. Verjon-
ging is prima, maar al te drastisch 
is zeker ook de oplossing niet! In de 
52ste minuut kwam Chiel van Bussel 
gevaarlijk van links voor het doel, 
maar Martin Keen ( één van de be-
tere spelers ) wist een doelpunt te 
voorkomen. Gelukkig stond Jay Kos-
ter vaak op de juiste plek om een 
verhoging van de score te voorko-
men. Echte kansen kreeg sv Twello 
niet meer al was Nico Tromp er in de 
76ste minuut nog dicht bij.
Heel teleurstellend voor de mensen 
uit Twello hoe deze middag verlo-
pen is. Wie weet volgende keer de 
ommekeer thuis tegen Lettele, maar 
dan zal er uit een heel ander vaatje 
getapt moeten worden.  

Drie koplopers in 
schaakcompetitie
TWELLO.-  Wederom stonden, net als 
vorige week, twee gevechten om de eer-
ste plek op het programma. In de vierde 
ronde van de interne competitie van de 
Twellose Schaakclub stonden Jorik Jon-
ker en Henk Casteel tegenover elkaar. 
De tafel ernaast werd bezet door Gerard 
Bons en Jos Barendregt, wat inmiddels 
een klassieker genoemd mag worden. 
Jorik Jonker moest zich in zijn partij te-
gen Henk Casteel wapenen tegen opruk-
kende pionnen in het centrum. Jonker 
weerde zich prima en bracht daarmee 
zijn tegenstander in tijdnood. Casteel 
beoordeelde de stelling verkeerd, zo-
dat Jonker met een simpele pionzet een 
belangrijk veld van Casteel afsnoepte 
waardoor de verre d-pion niet goed 
meer ondersteund kon worden. Hierna 
reikte Casteel Jonker de hand.

Lekker combineren
Jos Barendregt heeft de vorm nog niet 
helemaal te pakken. Tegen Gerard 
Bons deed hij enkele mindere zetten 
waardoor Bons ‘lekker’ kon combine-
ren met een paard in de hoofdrol. Met 
twee pionnen, twee priemende lopers, 
een toren en de genoemde knol op zijn 
koningsstelling gericht wachtte Baren-
dregt de bui niet af en gaf, misschien 

wel iets te vroeg, op.
Carlo Buijvoets had de overhand in 
zijn partij tegen René Rouwhorst, maar 
door een fout van Rouwhorst werd de 
partij sneller beslist. Piet Rusch ver-
speelde een toren tegen Jan de Boer, 
maar kon vervolgens De Boers dame 
vangen. Hierbij blunderde Rusch ech-
ter en staakte de ongelijke strijd. Berry 
Hoogstraten was een maatje te groot 
voor een enthousiast spelend Henk 
Jansen.

De grote verrassing van de avond was 
de snelle winst van Albert Jansen te-
gen Nico van Schooten. Gerard Haze-
laar wacht na een zwaar programma 
nog op zijn eerste punt. Ditmaal was 
hij slachtoffer van Kees Kuijk. De 
langste partij van de avond werd ge-
wonnen door Rien van Hattum. Zijn 
tegenstander, Frits Frijlink, ging door 
de klok. Koploper Wobbe de Vries 
speelde niet. Hij deelt de eerste plaats 
nu met Jorik Jonker en Gerard Bons.



ALLE SETS ZIJN VERKRIJGBAAR IN DIVERSE KLEUREN!

HOUSE OF JEANS

HEREN
 SET 3 DELIG

€60
DAMES
 SET 3 DELIG

€ 50

SUPER 

START WOENSDAG 1 OKTOBER 2014

SUPERDEALS

CENTRO TWELLO 
Duistervoordseweg 12c   |   7391 CD Twello 

CENTRO VAASSEN
Dorpsstraat 66B   |   8171 BS Vaassen

CENTRO EPE
Markt 18   |   8161 CM Epe
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