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Wintertijd
In de nacht van zaterdag 
25 op zondag 26 oktober 

gaat de wintertijd weer in.
Vergeet  niet uw klokken 
één uur terug te zetten.

Levend ganzenbordspel op 
herfstfeest Landgoed Lathmer 

WILP.- Het is een echte herfstdag en de zon houdt zich schuil. Maar op 
de vrolijke en blije gezichten is af te lezen dat het feest is, herfstfeest! 
Oud-werknemers van Zozijn hebben als vrijwilligers een Levend Gan-
zenbordspel bedacht en georganiseerd op het landgoed. Er is een prach-
tige route uitgezet me vele verrassende activiteiten, waar de cliënten 
enthousiast maar soms ook terughoudend aan mee doen. 

Bij ’t Vierhuis verspreiden vrijwil-
ligers, begeleiders en bewoners van 
Zozijn zich in alle hemelsrichtingen 
en overal zijn aan hekken en palen 
houten ganzen geplaatst die de route 
aangeven. Bewoner Herman begint bij 
de klokkenluider en wordt door een 
monnik in habijt ontvangen. Hij mag 
vervolgens zélf de klok luiden. De 
schoenen blijven niet droog als je dan 
door het natte gras gaat lopen naar 
een groot schildersdoek. Om de beurt 
grijpen de cliënten naar de penselen 
met felle kleuren om er een gezamen-
lijk schilderij van te maken, dat in ’t 
Vierhuis voor iedereen toegankelijk 
zal worden tentoongesteld. 

Dertien ganzen en drie 
bordercollies stelen de show
Helemaal uit ’s Hertogenbosch zijn Jo-
han en Sjan Engelbert aangereisd met 
13 van hun 23 ganzen en drie waakza-
me, maar bijzonder lieve bordercollies. 
Meer dan 20 jaar is Johan schaapsher-
der en loopt hij altijd een vaste route 
langs de Maasdijk. Zijn honden heeft 
hij zelf opgeleid. “Ze beginnen met het 
hoeden van schapen en de overgang 
naar ganzen is voor hen niet moei-

lijk”, legt hij uit. In zijn hand een ste-
vige, eikenhouten herdersstaf met een 
schepje aan de onderkant. Op de vraag 
waar de schep toe dient, licht hij toe: 
“De schapen kennen een vaste route 
van de heide naar hun schaapskooi, 
waar ze normaliter nooit van afwijken. 
Maar als ze bij voorbeeld ingeënt moe-
ten worden op een andere plaats, dan 
gooit de schaapsherder een pluk gras 
of aarde naar de schapen toe zodat zij 
schrikken en een andere, in dit gaval 
de juiste richting kiezen. De nieuws-
gierige cliënten zijn niet allemaal even 
‘moedig’ om het terrein van de loslo-
pende ganzen en honden te betreden. 
Maar éénmaal het besluit genomen 
beleven ze veel plezier door in de rij 
te gaan staan zodat de ganzen tussen 
hen door kunnen lopen. Helemaal te 
gek vinden ze dat ze de ganzen zélf, 
zonder hulp van de collies, het brug-
getje over kunnen sturen. 

Spannend uitgezette route
Op de route komt men van alles tegen 
en dat maakt de dag zo spannend en 
afwisselend. Men kan sjoelen, koek-
happen, bussen gooien en er is een 
draaiorgel die de bewoners zélf mo-
gen bedienen en ze moeten leren dat 
dit niet te langzaam, maar ook niet 
te snel moet. Een spel vergelijkbaar 
met Boter, Kaas en Eieren kan op het 
hele terrein gespeeld worden. Overal 
zijn leerlingen van AOC Oost te vin-
den, die graag als vrijwilliger een 
bijdrage willen leven en dat wordt 
erg op prijs gesteld. Want op deze 
dag is mankracht zeker welkom. Zo 
moet elke cliënt in een rolstoel over 
het hele terrein gereden worden. 
Oud-medewerker Gerard de Crosse 
zegt bewogen:”Zozijn, de vroegere 
Lathmer, zit voorgoed in mijn hart! 
Ook mijn vrouw heeft hier jarenlang 
tot haar pensioen gewerkt.” Hij ver-
volgt: “Ter aanleiding van het 15jarig 
bestaan van Zozijn hebben wij een 
vergelijkbaar Levend Ganzenbord 
georganiseerd en dat was een den-
derend succes, dus voor herhaling 
vatbaar.” Tegen lunchtijd is iedereen 
welkom in ’t Vierhuis, waar men kan 
smullen van een broodje worst en 
poffertjes en onder de gezellige klan-
ken van een accordeon is dat geen 
straf. In ’t Vierhuis wordt het feest 
ook afgesloten met muziek. En dan 
kan er teruggekeken worden op een 
heerlijke, misschien wel inspannen-
de, maar juist daardoor ook ontspan-
nen dag, die veel moois in petto had. 

Plantenverkoop
NIJBROEK.– Op zaterdag 25 ok-
tober komen de dames van vrou-
wenvereniging Samenwerking” 
bij de Nijbroekers aan de deur 
voor de verkoop van planten. Met 
de winter in aantocht is het gezel-
lig om binnen of juist buiten op 
de tuintafel, een plantje neer te 
zetten. De dames hebben daarom 
zowel planten voor binnen als bui-
ten in het assortiment. Met de op-
brengst van de verkoop kan de ver-
enigingskas aangevuld worden. De 
leden van de christelijke vrouwen-
vereniging uit Nijbroek komen re-
gelmatig op donderdagavond bij 
elkaar in dorpshuis “De Arend”. 
Deze bijeenkomsten worden op 
verschillende manieren ingevuld; 
creatieve avonden, spelletjes of 
een spreker over een bepaald 
onderwerp. Als u één of meerdere 
avonden bij wilt wonen bent u 
van harte welkom. Het programma 
kunt u opvragen bij marielledek-
kerlinkedin@gmail.com.

In de handen klappen om de ganzen in een bepaalde richting te sturen.

Onderzoek 
aanleg 
rondweg
VOORST.- Voor het aanleggen 
van de rondweg N345 Voorst 
gaat de provincie Gelderland 
de komende tijd voorberei-
dende werkzaamheden uit-
voeren.  Er zijn diverse on-
derzoeken nodig voordat de 
rondweg daadwerkelijk kan 
worden aangelegd. Deze week 
begint de aannemer met het 
graven van proefsleuven. Door 
het graven op diverse plek-
ken kan worden bepaald waar 
op het toekomstige tracé ka-
bels en leidingen liggen. Aan 
de hand van dit onderzoek 
wordt bepaald of deze kabels 
en leidingen verlegd moeten 
worden om de rondweg aan te 
kunnen leggen. 

Werkzaamheden
Op ongeveer 20 verschil-
lende plekken langs de Rijks-
straatweg en in het buiten-
gebied wordt met een kleine 
graafmachine gegraven. De 
werkzaamheden veroorzaken 
nauwelijks of geen verkeers-
hinder en duren ongeveer 2 
weken, mede afhankelijk van 
de weersomstandigheden. De 
werkzaamheden vinden plaats 
op grondgebied van de pro-
vincie of de gemeente. Medio 
november vindt er aanvullend 
onderzoek plaats, waaronder 
archeologisch onderzoek en 
bodemonderzoek. Meer infor-
matie: Liesbeth Rutgers, tele-
foon: (026) 359 84 25.

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

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Amaryllis-
boeket

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

8,99

PCOB viert 
25 jarig bestaan

Lebuïnus zet 
Twello op de 

kaart

Maishakselaar 
volledig 

uitgebrand



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

Hierbij bedanken wij u allen voor al het lieve
medeleven, dat wij ondervonden na het 
overlijden van mijn vrouw, moeder en oma.

Ans
Elizen - Hazeleger

 Marcel Elizen
 Miranda en Berry Draaijer
  Camiel en Onno

Op woensdag 29 oktober 2014 zijn wij 

Johan en Corrie  

Weijenberg-Hunnekink 

60 jaar getrouwd. 

Dit hopen wij samen met onze kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkind te vieren. 

U bent van harte welkom op onze receptie van  

14.30 tot 17.00 uur bij Restaurant Pijnappel, 

Hoofdweg 55 in Klarenbeek.  

 

Hallsedijk 44a, 7399 RP Empe 

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

agrarisch en landelijk vastgoed

Uw makelaar voor:

 aan- en verkoop onroerend goed en produktierechten
 taxaties
 onteigeningen
 planschade

Beekbergen, tel: 055-5061397

Uw makelaar voor:

•  taxatierapport gecorrigeerde vervangingswaarde 
nodig voor de functieverandering (rood voor rood)?

Bel ons!

 aan- en verkoop onroerend goed en produktierechten
 taxaties
 onteigeningen
 planschade

Kijk ook eens op: www.scoot.nu

Anklaarseweg 97A

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

E-mail: info@scoot.nu

OOK VOOR: 
SERVICE, 

ONDERHOUD 
EN REPARATIE

Vanaf  

€ 895,-

Scootmobielen Pijnappel
Scoot

Vanaf  

€ 895,-

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

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 2924Nettie Kemp

Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning 
van Exact Online.

www.overmarsadministraties.nl

Een wakend oog over uw administratie
en (online) boekhouding

DE VALE WEIDE 
bloemen en planten

TWELLO
Dorpsstraat 21a • (0571) 27 04 30

www.devaleweide.nl

Kijk voor meer voorbeelden op www.devaleweide.nl

Ook voor al uw Rouwwerk 

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

n Steengoed in maatwerk

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

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

Een woord, een gebaar of een kaart, 
het doet je goed, wanneer je iemand 
die je lief hebt, missen moet.

Wij willen u bedanken voor de vele blijken 
van medeleven, in welke vorm dan ook, 
na het overlijden van mijn vrouw, 
onze moeder en oma,
 

Jannie de Wilde - Engeltjes

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, 
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet 
en vergroot de moed om verder te gaan.
 
Be de Wilde                                                                                                     
Kinderen en kleinkinderen

Twello, oktober 2014

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

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

Uitvaartverzorgers: 

Jan Rutgers

Ilse Hemmes

Marion Koldewijn

Mariëlle van Aarle 

Joyce de Vries

Hemmes uitvaartzorg

Nicolaas Maesstraat 1

7391 AP Twello

Het Afscheidshuis:

Binnenweg 13 te Twello

www.hemmesuitvaartzorg.nl

Tel: 0571 - 272015 (24 uur per dag)

Wij danken u voor de overweldigende hoe-
veelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen en kaarten die wij 
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
zorgzame moeder en trotse oma

Nellie Slijkhuis-Vloedgraven

Uw aanwezigheid op de dag van de crematie 
en alle andere blijken van deelneming zijn 
ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Bertus

Ronald en Diana
   Wietse

Leonie en Erik
   Jamie, Senn

Wilp, oktober 2014
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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 25 oktober 

Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Brummelhuis.

Zondag 26 oktober   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur leesdienst en 14.30 uur Lees-
dienst.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur 
gez. dienst in Voorst.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur, J. Post, 15.00 uur ds. H. v. Marle.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Gelderop.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, ds. B. 
Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
ds. M. Valk.  
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
pater C. v. Luijn.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur, ds. Rof-
fel, gez. dienst.

Prot.gem. Welsum, 10.00 uur dhr. B. 
Greveling.
Prot.gem. Wilp, 19.00 uur ds. Roffel, 
gez. dienst in Voorst.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. P.Vermeer, 17.00 uur 
ds. A. Voets.

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
26 oktober Prot.gem. Voorst.
2 november Prot.gem. Klarenbeek
9 november Prot.gem. Terwolde

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

Een foto uit de collectie van de heer Koldeweij.
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 42. 
Er kwam geen reactie deze week. 

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

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

Gevonden
Rood gestreepte kat, Blikkenweg, 
Twello.
Lapjespoes, rood/zwart gevlekt , wit 
befje, loopt er al maanden: Dorps-
straat, Terwolde.
Groot wildkleurig hangoorkonijn, 
witte kin en wit om de nek: Molen-
veld, Twello.

Ik ben als gevonden opgegeven vanaf Molenveld te Twello.

Open dag 
Octagon
TWELLO.- Zaterdag 25 oktober 
is er van 10.00 tot 12.00 uur weer 
een open dag op ‘’het Octagon’’, de 
bijenstal van de imkersvereniging 
Voorst aan de Burgemeester van de 
Feltzweg. Het is de laatste open dag 
dit jaar. Kom eens informeren of het 
voor u ook mogelijk is om imker te 
worden of kom gewoon eens kijken 
naar de bijen. Er is ook nog heerlijke 
lindehoning op voorraad.

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


www.trimenzo.nl

Lid Raad van Toezicht

Trimenzo zoekt een nieuw lid 
voor de Raad van Toezicht met 
als aandachtsgebied financiële 
en economische zaken.

Informatie over de vacature 
leest u op onze website.

(w & l) + h uit Apeldoorn verzorgt al ruim vijftien jaar de administratie  
van agrarische bedrijven. Een kantoor dat laat zien dat professionaliteit  

en gemoedelijkheid uitstekend hand in hand kunnen gaan.  
Bij ons treft u een open sfeer aan. Met ervaren medewerkers die  
de tijd voor u nemen. Die met u meedenken en op de hoogte zijn  
van de specifieke aspecten van een agrarische bedrijfsvoering.  

Kortom, een kantoor waar u zich bij thuis zult voelen. 

Agrariërs kunnen bij ons terecht voor: 
boekhouding - jaarrekening 

belastingaangiften - fiscale en bedrijfseconomische vragen 
subsidie- en kredietaanvragen - afwikkeling bedrijfsoverdrachten

… naar een 
administratiekantoor  

bij u in de buurt?

Op zoek…

Stop met zoeken! Bel voor meer informatie.

Arno Wolters 0654900773 en René List 0621261820 
Bloemheuvellaan 66, 7322 JG Apeldoorn 

T: (055) 366 78 33 / E: info@w-l-h.nl / I: w-l-h.nl

Een kantoor waar u zich bij thuis zult voelen

                        Winkelcentrum De Boreel 
                      Houtmarkt 16 - 7411 CG Deventer 
                                   Tel.: 0570-211 275 

30% 
        Dekbeddenweken                                

Enkel-4 seizoenen-Dons-Synthetisch- 

Anti-allergisch. 

Tot 50% korting 

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

79.99
109.-

BLADBLAZER 
Type GW2810. 2.800 watt.
Blaassnelheden tot 380 km/uur.
Met variabele snelheidsregeling.
Met 50 liter opvangzak.
Versnipperfunctie (16:1).

HERFST AANBIEDING
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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!

Relaxt sfeertje bij lunchconcert
TWELLO.- ‘Een gezellig uitje zo 
midden in de week geeft een goed 
gevoel’; dat is de mening van velen 
die het lunchconcert bij brasserie 
Korderijnk afgelopen dinsdag bij-
woonden. Vroeg in het voorjaar en 
in de herfst kan men sinds een aan-
tal jaren een lunchconcert bijwonen. 
De ervaring leert dat menigeen het 
ziet als een leuke mogelijkheid om 
even de sleur van alledag te door-
breken. Rogier Korderijnk kon tot 
zijn genoegen vaststellen dat het 
ook ditmaal weer een uitverkocht 
huis betrof. De keukenbrigade en de 
bediening moesten alle zeilen bijzet-
ten, maar daar draaien ze de handen 
niet voor om, gezien de voortreffe-
lijke 3-gangen warme lunch die de 
bezoekers voorgeschoteld kregen. 
Dit keer werd het lunchconcert mu-
zikaal overgoten door het optreden 

van Shantykoor De Trossen Los. Zij 
brachten de stemming er goed in, er 

werd dan ook enthousiast meege-
zongen met de zeemansliedjes. 

Heropening Hovenhuis 
DE WORP.- Het vernieuwde pareltje 
van de Hoven, ’t Hovenhuus, zal op 
zaterdag 1 november feestelijk her-
opend worden. Om 16.00 uur begint 
het feest en zal er een welkomst-
drankje en een hapje voor u klaar-
staan. Voor de kinderen is er ranja. 

De burgemeester, Andries Heidema, 
zal het nieuwe gebouw officieel 
heropenen en wordt er een mooie 
show weggegeven door de Hovense 
dansgroep Eskape. Om 17.30 uur is 
er even pauze en nadat iedereen de 
gelegenheid heeft gehad om thuis te 

eten en een bakkie te doen, zal om 
21.00 uur het feest worden hervat. 
Na een spetterend voorprogramma, 
verzorgt door Lotte Geldermans, zal 
de band The Bridge met hun aanste-
kelijke enthousiasme en geweldige 
nummers de avond afsluiten en een 
nieuw tijdperk van het vernieuwde 
Hovenhuis inluiden. 

Beekzicht huurappartementen
TWELLO.- Op de hoek Karel Doormanstraat / Duistervoordseweg rea-
liseert IJsseldal Wonen een supermarkt met daarboven 37 appartemen-
ten. De nieuwbouw vordert zichtbaar.

Vrije appartementen
Nu alle woonvoorkeuren bekend zijn, blijven er nog een aantal apparte-
menten over. Deze zullen wij te zijner tijd verhuren via www.woonkeus-
stedendriehoek.nl. Het exacte aantal vrije appartementen is bekend vanaf 
30 oktober. Wij organiseren daarom op 31 oktober een inloopmiddag voor 
mensen die belangstelling hebben voor een appartementen in het nieuwe 
Beekzicht.  De huurprijzen voor een appartement variëren van € 635,00 tot 
€ 650,00 exclusief bijkomende kosten voor service en parkeerplaats. Heeft u 
belangstelling? Dan zien wij u graag op ons kantoor aan het Marktplein op 
vrijdag 31 oktober tussen 15.00 en 17.00 uur. 

Maishakselaar volledig uitgebrand
WILP-AcHTERHOEK. - Maandag-
middag rond 12.30 uur is één van 
de rupshakselaars van Nikkels loon 
en grondverzetbedrijf uit Teuge op 
de hoek van de Leemsteeg en Holt-
hoevensestraat volledig uitgebrand. 
Nikkels was daar ter plekke bezig 
met het hakselen van een perceel 
mais. Brandweerkorpsen uit Twello 
en Apeldoorn hebben de brand be-
streden. Brandstof die uit het voer-
tuig lekte liet vuurzee achter zich. 
De brand was met een half uurtje 
uit. De weg was tijdelijk voor het 
verkeer afgesloten. Er kwam veel 
warmte en rook vrij en publiek bij 
de brand kijken.  De eigenaar heeft 
nog geprobeerd om de brand met 
een brandblusser te blussen, maar 
dit heeft niets uitgehaald. De brand 
is waarschijnlijk door een technisch 
mankement ontstaan. De volledig uitgebrande maishakselaar. Bron AS Media

WAAR HUIS EN TUIN 
ELKAAR ONTMOETEN

INFO�STHY.NL

WWW.STHY.NL

Cursus Botanisch tekenen
met kleurpotlood

Bel 06 52 72 37 70 of kijk op 
www.tuinstudiorozenhorst.nl voor alle informatie 

over alle cursussen.

start donderdagochtend 
6 november 

Dorpshuis Voorst, 
zes lessen van 3 uur, 

kleine groep. 

Repair Café Twello 1 jaar 
TWELLO.- Zaterdag 18 oktober bestond Repair Café Twello 1 
jaar. Dit werd gevierd met taart voor de vrijwilligers en een 
zelfgemaakte bonbon voor de klanten. De klanten van Repair 
Café wisten dit erg te waarderen. “Dankzij jullie en onze vrij-
willigers hebben we inmiddels ruim 250 reparaties uitgevoerd 
en het eind is nog niet in zicht,” zei coördinator Wim Lender-
ink in zijn feestrede. “Kringloopwinkel Twello is het afgelopen 
jaar een gastvrije locatie geweest en we gaan ook vandaag weer 
veel reparaties uitvoeren!” 
En dat is gelukt. Na een defilé van Senseo’s, stofzuigers, broe-
ken, lampen, vesten en een kettingzaag, sloot Repair Café deze 
dag af met ruim 40 reparaties en een tevreden gevoel. Het vol-
gende Repair Café is het Kids-Repair Café op basisschool De 
Wingerd op 19 november.

De feesttaart wordt 
aangesneden. 

Oktober en november: 
maanden van de stijve gewrichtjes

In oktober en november wordt het vaak klam en kil en valt het op dat ook 
sommige beesten ineens weer  meer moeite lijken te hebben om fris en 
fruitig uit het mandje te stappen. 

Artrose (gewrichtsslijtage) komt bij honden en katten minstens zoveel voor 
als bij mensen. Vaak gaat het om senioren, maar ook jongere dieren met 
gewrichtsaandoeningen of overgewicht kunnen al fl ink last hebben. In aan-
vang zijn de symptomen van artrose beperkt tot stijf of kortdurend kreupel 
uit de mand komen en wat meer slapen. In een verder gaand stadium kan 
een dier blijvend mank lopen. Bij katten zien we in een aantal gevallen ook 
een mottige vacht omdat de dieren zich niet meer zo soepel wassen. Verder 
springen katten minder makkelijk of zelfs helemaal niet meer op hogere 
plekjes.

Wat erg belangrijk is in de preventie van artrose is een gezond gewicht. 
Dieren met overgewicht hebben een grotere kans al op jongere leeftijd last 
van hun gewrichten krijgen. En zie Beest dan maar eens af te laten vallen, 
want het beweegt immers niet zo fi jn als je artrose hebt! Een vicieuze cirkel 
is geboren. Deze cirkel is vaak alleen te doorbreken door het (vaak langdu-
rig tot zelfs levenslang) geven van pijnstillers/ontstekingsremmers.
 
Het geven van voedingssupplementen kan een zeer positieve bijdrage leve-
ren aan het welzijn (en de zin om te bewegen) van een dier met artrose in 
bijna alle stadia. Deze supplementen werken zeer licht pijnstillend en zorgen 
dat het dier weer soepeler kan bewegen. In oktober en november geven wij 
een aantrekkelijke korting op tabletten en dieetvoeding met deze supple-
menten. Zodat u met eigen ogen kan zien wat deze toevoegingen voor de 
stijve gewrichten van uw huisdier kunnen betekenen!

Bezoek onze website en gebruik de Facebook button: wanneer u ons ‘leuk 
vindt’ bent u nog vaker op de hoogte van onze tips en tops!

Dierenartsenpraktijk De Driehoek

info@dierenartsenpraktijk.com - www.dierenartsenpraktijk.com

TwelloKlarenbeek
Zutphenseweg 50

7382 AM Klarenbeek 

ma/vrij 8.15-18.00 uur

ma en do 19.00-19.30 uur

Torenbosch 64

7391 CA Twello

ma/vrij 10.00-16.30 uur

Telefoon (055) 301 22 55
Behandeling op afspraak.

Nieuws en tips 
van Dierenartsenpraktijk De Driehoek

http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl
http://www.woonkeus-stedendriehoek.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serres - Veranda's - Zonwering 
Broeikassen - Beglazing 

www.hertgers-keurkas.nl 

De Gaete 3A | Beemte Broekland 

 
 
 

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

van Ghentstraat 6 Twello tel. (0571) 27 18 61 - www.debanketbakkerij.nl

Volop herfst chocolade 
en speculaas producten

Vrijdag vanaf 12.00 uur 
vers gebakken oliebollen 

en appelbeignets

Voor leuke korting!

Zie onze coupons op

www.debanketbakkerij.nl

Accommodatie huren bij de KoepelAAccccoommmmooddaattiiee hhuurreenn bbiijjj ddee KKooeepppeell

WWW.KOEPELVOORST.NLOORST.NL

Koepelavond op dinsdagavond 28 oktober 2014
Sportcafe jachtlust: aanvang 19.45 uur

UITNODIGING KOEPELAVOND
De Stichting Koepel is een dienstverlenende organisatie in de gemeente Voorst ten dienste van aanbieders 
van sport, cultuur en welzijn.
De Stichting exploiteert daartoe de volgende gemeentelijke accommodaties:
• Complex Jachtlust, waaronder het Kulturhus
• Complex Zuiderlaan
• Gymnastieklokalen  te Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst en Wilp.

Graag nodigen wij u/uw organisatie uit voor een presentatie van wat de Koepel  u te bieden heeft en ook om 
met u in gesprek te gaan over wat wij voor u kunnen betekenen.  De avond zal in het teken staan van gastvrij-
heid.

Deze Koepelavond vindt plaats op dinsdag 28 oktober. Aanvang 20.00 uur.  Vanaf kwart voor acht staat de 
koffi e klaar. Locatie: Sportcafé Jachtlust. Het programma ziet er als volgt uit:
• Welkom door de voorzitter
• Visie van de Koepel
• Partners van de Koepel
• Gebruikers van de Koepel
• Napraten onder genot van hapje en drankje (21.30 uur)
U bent van harte welkom en  wij hopen u die avond te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de Koepel
Marcel Arends
Voorzitter

Bovenstaande uitnodiging hebben wij verzonden aan meer dan 100 relaties van de Koepel.

Uiteraard willen wij graag met nog veel meer geïnteresseerde inwoners van gemeente Voorst kijken en discussiëren over 

de kansen en oplossingen om sport, welzijn en cultuur goed te organiseren binnen onze gemeente. 

Alle informatie hebben wij geplaatst op onze site www.koepelvoorst.nl

Koepel Sport, 
Welzijn en 
Cultuur 

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

Wij verhuren:
Ariëns onkruidborstel

Hoaf onkruidbrander

MACHINES VOOR TUIN EN PARK

ONKRUID!

Oktober actie in ons eetcafé

Al onze Toppers

Frikandel 

Rundvleeskroket

en soufl esse

In oktober bestaan we 2 jaar!
Dit willen wij de gehele maand oktober vieren met een speciale aanbieding

Onze cafetaria actie:

t/m eind oktober

diverse soorten

€11,50

€1,00

€1,25

(Schnitzel Gewoon Twelle, varkenshaassaté en spareribs)

p.p.
Incl. rauwkost en friet

Schoolstraat 10 Twello | 0571-273473
cafetaria | eetcafé | zaal

www.gewoontwelle.nl

zondag 26 oktober: 
Americana Unlimited  

15.30-17.00 uur. (in de zaal van Gewoon Twelle) 
Gratis entree. Zie ook facebook.
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Jubileumfeest Trias meer dan geslaagd
TWELLO.- Het 40-jarig jubileum 
van Tafeltennisvereniging Trias was 
een mooie aanleiding om een feestje 
te bouwen maar ook om een vei-
lingavond te houden en zodoende 
inkomsten te genereren. Dit om een 
noodzakelijke dakreparatie aan het 
clubgebouw te realiseren.

De veiling bij Trias was een doorslaand succes.

Ook de jeugdige Triasleden deelden in de feestvreugde. Na een inspan-
nende Vossenjacht was het goed pannenkoeken eten. 

(Foto: Helma van Ast Fotografie). 

PCOB viert 25 jarig 
bestaan

TWELLO.- De Protestants Christe-
lijke Ouderen Bond (PCOB) Voorst-
Twello vierde met een gezellige 
middag in gebouw Irene het 25 ja-
rig bestaan. Naast de gebruikelijke 
sprekers kregen de aanwezigen een 
jubileumprogramma voorgescho-
teld, met uiteraard hapjes drankjes 
maar ook het optreden van enter-
tainer Matthijs Vlaardingerbroek 
droeg in hoge mate bij aan de feest-
vreugde. De in 1989 opgerichte af-
deling van de PCOB heeft naast het 
gezelligheidsaspect de belangen-
behartiging van haar leden hoog in 
het vaandel staan. Een goede zaak 
zo vond ook de afvaardiging van het 

PCOB hoofdbestuur die het plaatse-
lijke bestuur kwam feliciteren met 
dit jubileum. Felicitaties waren er 
ook van de Protestantse gemeente 
Twello. Volgens voorzitter Bonhof, 
die de vele leden en genodigden 
hartelijk verwelkomde, is het zeker 
in deze tijd van groot belang om ge-
organiseerd te werk te gaan. ‘’Oude-
renbonden kunnen met de vele op 
ons afkomende veranderingen van 
groot belang zijn voor de ouderen 
in de samenleving’’. De PCOB is een 
bloeiende vereniging, het ledenbe-
stand zit, dankzij een recentelijk 
succesvol gehouden wervingsactie, 
ruim boven de 130.  

Tijdens de feestelijkheden werden de dames Van Leeuwen, Wassing en 
Bellert - Klomp, alle drie leden van het eerste uur, in het zonnetje gezet.  

Leden weer 
gratis toegang 
bij Pampus
WILP.- In een tijd waarin de meeste 
jongeren minder te besteden heb-
ben, heeft Pampus besloten om van-
af zaterdag 1 november leden weer 
gratis toegang te geven op de regu-
liere zaterdagavonden. De entree-
prijs voor niet-leden zal dan € 5.00 
worden.  Lid worden van Pampus 
kan eenvoudig door het invullen 
van het aanmeldingsformulier op 
de website van Stichting Pampus: 
www.pampus.org Een jaarlidmaat-
schap kost € 15.00. Maar wanneer je 
nu lid word heb je de rest van 2014 
én geheel 2015 gratis toegang op de 
reguliere zaterdagavonden.

creepNight
Op 1 november hangt er een angstige 
sfeer om Pampus. Vreemde figuren 
proberen de bezoekers de stuipen 
op het lijf te jagen tijdens de Creep-
Night. Tijdens deze avond zal een bij-
zondere gast de Pampus-vrijwilligers 
een handje helpen. Wie tussen 1975 
en 1986 geboren is heeft de jaren 90 
bewust meegemaakt. De tijd van Flip-
po’s, Furby’s, Gabbers en piekuren. 
De tijd waarin Hip Hop, Hip House, 
House, Euro Dance, Happy Hard-
core en R&B knalde uit de speakers. 
Maar ook de tijd waarin Pampus in-
trek nam in haar huidige pand aan de 
Knibbelallee. Pampus brengt je graag 
terug naar deze mooie tijd met “Back 
to the Happy 90’s” op 29 novem-
ber. DJ’s Sander Uenk en Ronnie de 
Krosse hebben deze tijd volop mee-
gemaakt en nemen de bezoekers mee 
op een muzikale reis door de jaren 90. 

Landschapsdag trok 
veel bekijks

VOORST.- Bezoekers liepen af en 
aan op het terrein van De Ade-
laar op landgoed Beekzicht. Een 
tiental stands van onder meer Na-
tuur Anders, natuurwerkgroep de 
Spaanse Ruiter, gemeente Voorst, 
landschapsbeheer Gelderland, maar 
ook met producten uit de omgeving 
stonden opgesteld achter de boerde-
rij. Voor kinderen was er schmink en 
waterbeestjes scheppen, boogschie-
ten en een quiz over roofvogels. Wa-
terschap Vallei en Veluwe verzorgde 
excursies langs de natuurontwikke-

ling Voorsterbeek. In de hoogstam-
boomgaard werd een korte cursus 
snoeien gegeven. Intussen was de 
natuurwerkgroep de Spaanse Rui-
ter bezig met het opschonen  van 
de kolk tussen Adelaar en beek, een 
imposant gezicht. Heeft u deze dag 
gemist maar wel belangstelling voor 
een beplantingsadvies, stuur dan 
een email naar r.keizer@landschaps-
beheergelderland.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.voorst.nl  en 
www.landschapsbeheergelderland.
nl of bel met (026) 353 74 44.

Achter de  Adelaar stonden kraampjes van betrokken organisaties 
maar ook met streekproducten zoals honing en fruit.

Rocktober Klarenbeek 
‘A Tribute To’
KLARENBEEK.- Zaterdag 25 oktober organiseren de oud organisatie van 
Kegelrock Klarenbeek en Vriemel(pop) samen met Music and Entertain-
ment voor de vijfde keer het Rocktoberfestival. Deze samenzijn zal opnieuw 
plaatsvinden op het Dokter Blokplantsoen aan de Sparrenweg/Bosweg in 
het centrum van Klarenbeek City. Het Rocktoberfestival gaat om 17.00 uur 
van start, de entree bedraagt € 10.00. 

Dorpsstraat 16, 7391 DE Twello, 
T: 0571-276734, M: 06-53412823
info@perfecttouch.nl, www.perfecttouch.nl

“Ik heb al allerlei behandelingen geprobeerd, dus ik was 
sceptisch over de werking van de laser. Na een paar
maanden zie ik nu voor het eerst schone nagels groeien.”
Claire W., Berkeley, CA

U bent zeker niet alleen. Alleen al in de Benelux hebben 
meer dan 2 miljoen mensen last van schimmelnagels.

voor de behandeling      resultaat na 7 mnd

SCHIMMELNAGELS ZIJN EEN 
HARDNEKKIG PROBLEEM, HERKENT U DIT?

De PINPOINTE nagellaser is de enige schimmel nagellaser door de 

FDA en EU goedgekeurd op basis van uitstekende klinische resultaten.

Informeer vandaag nog voor een 

GRATIS intake gesprek en kijk of de 

PinPointe nagellaser geschikt is voor u!

voor             na 8 mnd

Zaterdagmiddag ging het feest van 
start voor de jeugdleden met een 
Vossenjacht. De 12 Vossen, waar-
onder een raamlapper, vissers en 
tal van andere vreemd uitgedoste 
wezens, moesten getraceerd worden 
in het centrum van Twello. Bij terug-
keer in het clubgebouw wachtte daar 

nog een spelletjesprogramma en een 
leuke film. Ondertussen werden de 
tafels gedekt voor de pannenkoe-
kenmaaltijd. Het avondprogramma 
met de veiling was een doorslaand 
succes. Meer dan 150 belangstel-
lenden zijn er op de veiling en de 
feestavond afgekomen. Leden, oud-

leden, sponsoren, vrienden en vele 
andere geïnteresseerden waaron-
der wethouder Hans van der Sleen 
waren getuige van een memorabele 
Trias avond. ‘’Alle 62 veilkavels zijn 
verkocht, een unicum’’, aldus voor-
zitter Bas von Pickartz. Veilmeester 
Rogier Gerritsen kwam soms ogen te-
kort om de vele handen en biedingen 
van de aanwezigen te kunnen vol-
gen. Ook de verloting was een groot 
succes. Het bestuur van Trias wil via 
deze weg dan ook alle sponsoren en 
aanwezigen van de veiling enorm be-
danken voor hun geweldige bijdrage. 
Zonder hen was deze avond nooit 
zo’n groot succes geworden. Trias 
heeft zichzelf met deze veiling weer 
op de kaart gezet binnen de gemeen-
te Voorst. Een eerste aanzet voor het 
vullen van de spaarpot ten behoeve 
van de vervanging van het dak is ge-
maakt. Trias kijkt met een positief ge-
voel naar de toekomst.

Bakker Bart
Van Ghentstraat 5
7391 CR Twello
Tel. (0571) 27 25 05 De lekkerste

2.75

5BARTJES®

NAAR KEUZE

5KNABBEL-
STENGELS®

3BRODEN
NAAR KEUZE

5.75

KOFFIE MET
ZOETE SNACK

2.502.50

Volg ons ook op 
twitter bb_twello

ELKE DAG 
VOORDEEL

ELKE DAG 
VOORDEEL

ELKE DAG 
VOORDEEL

ELKE DAG 
VOORDEEL

2.50

http://www.pampus.org


Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

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

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

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

1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

Buurman 
Vleesch & Vis

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

2.30 6.25

7.50

2.601.85

Kookworst
Nederlands lekkerste

Er is weer balkenbrij

Spruiten hachee Schotel
nieuw recept mmmmmmmmm

Rosbief ovenschaaltje
even in de oven en klaar

Grillworst Salade
uit eigen keuken

De Procureur
Generaal

1.45

Een platte spies met supermalse 

procureurlapjes, gevuld met 

lekkere bacon, Bistro kruidenolie 

en gedroogde uiensnippers.

Gebraden Half om Half 
Rollade vers uit de oven

23 t/m 27 oktober 2014

200 gram

100 gram

500 gram

bakje (+/-500 gram)

200 gram100 gram

DDDDDe PProcureur

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

1.69

3.50

3.00

Veiling verse

Noorse Zalmfilet

Makkelijk uit de oven

Viskwartet

Even tussendoor

Broodje gerookte 
zalmfilet

100 gram

per stuk

per stuk

Het adres 
voor het complete aanbod

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

www.hoveniersbedrijfjutten.nl
Lid van de 
Vereniging
van Hoveniers en
groenvoorzieners

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

uw droomtuin te komen.

www.hoveniersbedrijfjutten.nl

TE HUUR

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

LOCATIE: Koppelstraat 2 te Twello

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

LOCATIE: Zonnenbergstraat 34 

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

Zicht locaties aan doorgaande weg 
naar A1 en A50

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

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

Tweet van de week:  Het CDA 
is geen cafetaria waar je in 
en uit loopt. Surf naar www.

Voorst.PvdA.nl

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

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

dingswijze.nl, www.scheidingswijze.nl

Voetverzorgingspraktijk, 
“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

Klassiek vervoer, www.
hertgersapeldoorn.nl Tel. 06 

24778923.

T.k. Coniferen en Taxus voor 
Haag, grote Buxus. Enkweg 
13 Posterenk. 0571-261552

Te koop Haardhout. Eik-beuk 
e90 m3. 06-14266188

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

Vaste verteerde mest 
groeizaam voor in uw 

groentetuin 06-13912298

Bert Peters Bouw- en 
Timmerbedrijf. Alle 

bouwwerkzaamheden. 
Timmerwerkplaats, kozijnre-
paraties e.d. Ook Tuinhuizen 

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

Beuken, taxus, meidoorn, 
sleedoorn, bosplantsoen, 
laurier, bomen enz. www.

kwekerijhetveld.nl Veldweg 
50. Klarenbeek t. 055-

3011451, 06-51554827, 
06-12734971

Wil jij weer lekker in je vel? 
Kies voor jezelf met het 

programma bewust leven, 
bewust eten. www.
lifebalance-twello.nl

TERWOLDE
0571 - 84 18 66

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

WWW.BOUWBEDRIJF- .NLGROTERS

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Spruiten   kilo  0.79

Verse bieten 2 kilo  0.99

Doyenne 

Handperen   2 kilo  1.99
Kaki Persimmon 10 stuks  2.99

  
20 stuks 2.99

  500 gram 0.59 Rode kool 
Vers gesneden

D

 Mandarijnen
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Beste Voorstenaren

Tja, ach en toch

Tja, waar zou het dit keer over moeten gaan? Ik zou zo graag iets over de 
gemeentelijke politiek willen schrijven, positief hoor! Ik kijk wel uit om 
iets negatiefs te schrijven. Voor je het weet maak je een blunder of zeg 
je iets wat een ingezonden brief tot gevolgen heeft. Eigenlijk zijn we als 
Voorst te klein voor polemieken, voor scherpe analyses. Je komt elkaar 
ergens in het dorp tegen en dan moet je net doen of je niets geschreven 
hebt. Een wat zonderlinge situatie. Dan maar deze rubriek afschaffen? 

Ach, eigenlijk vind ik het wel prettig eenmaal in de veertien dagen wat 
stoom af te blazen. En soms, heel soms vinden mensen het nog leuk ook, 
die stoom. Maar die ene prangende vraag blijft: waar toch vind ik een ver-
slag van de zeker pittige discussies in de Raad van Voorst? En die andere 
vraag: hoe vindt de politieke besluitvorming plaats bij Gemeentebelangen 
en D66, twee partijen zonder ideologie? Vandaag staat in deze krant een 
interview met Robert Bosch. Hij zegt een linkse liberaal te zijn. Dat prik-
kelt mijn nieuwsgierigheid, verknocht als ik ben aan de sociaaldemocra-
tie, zeg: Partij van de Arbeid, en de nieuwsgierigheid van de velen die op 
Gemeentebelangen gestemd hebben. Enfin, genoeg om over na te denken.

En toch 
Die Zwarte Piet. De hele wereld staat in brand en wij voeren heftige dis-
cussies over de kleur op het gezicht van de knecht van Sinterklaas. Het 
gaat zelfs zover dat de sinterklaasliedjes herschreven moeten worden. 
Als het moet, moet het. Maar dan ook het liedje ‘de zak van Sinterklaas 
‘ veranderen. Want om over de omvang van zijn zak te zingen…discri-
minerend ook voor alle oude mannen onder ons. Als ik ergens geen be-
hoefte heb is het aan de zak van deze grijsaard. Elders in de wereld rol-
len koppen, in Nederland willen we sommige koppen een ander kleurtje 
geven. Alle tradities zijn onderhevig aan verandering. Dus dat het zwart 
van Zwarte Piet verkleurt, dat gebeurt gewoon. Toen ik als kind het sin-
terklaasfeest vierde bij mijn grootouders kwam er geen zwarte piet aan te 
pas. De duivel rammelde met kettingen dat horen en zien je verging. En 
dan kwam Sinterklaas binnen die je alleen maar op de donder gaf. Vele 
jaren later vonden pedagogen dat het tere kinderzieltje teveel te lijden 
kreeg en kantelde het beeld van Sinterklaas : hij werd getransformeerd tot  
een goedzak. (Ai, alweer dat woord zak). Ik kreeg steevast te horen dat ik 
eigenwijs was en lui. Ik heb er niet onder geleden. Nee, ik heb die twee 
eigenschappen zelfs gecultiveerd. Dat is andere koek. 
Groet, ook aan jullie huisgenoten, die, zoals vroeger sinterklaas,  nu hun 
familieleden via een zoet gedicht vertellen wat ze van hem en haar vin-
den. Maar nog even dit. Wat zou u doen als vanavond een Syrische vluch-
teling bij u aanbelt?
Renier van Bronsheim

Lezing over 
samenhang 
tussen brein, 
religiositeit en 
religie
WILP.- In de Dorpskerk van Wilp 
geeft professor dr. Herman M. van 
Praag op 4 november om 20.00 uur 
een lezing  over  samenhang tussen 
brein, religiositeit en religie.        
Herman van Praag, emeritus hoog-
leraar psychiatrie, is één van de ini-
tiatiefnemers van de Stichting Psy-
chiatrie en Religie. Veel onderzoek 
heeft hij gedaan naar de samenhang 
van gestuurde gedragsvormen en 
gestoord gedrag. Hij is zeer geïnte-
resseerd in onderzoek naar de moge-
lijke invloed van religiositeit op het 
genezingsproces bij psychiatrische 
aandoeningen. 
Hoewel hij Dick Swaab, (wij zijn 
ons brein), als vakcollega zeker res-
pecteert, vindt van Praag diens op-
vattingen te eenzijdig. Volgens van 
Praag beschikt de mens wel degelijk 
over een vrije wil en wordt ons han-
delen niet uitsluitend door voorge-
programmeerde processen bepaald.  
Hebben biochemische factoren aan-
toonbaar invloed op de mate waarin 
de mens open staat voor religiosi-
teit?

Gesigneerd boek
Van zijn hand verschijnen regelma-
tig artikelen in het dagblad Trouw.
Zijn laatste boek ‘Het verstand te bo-
ven’ verscheen bij uitgeverij Boom, 

Amsterdam, 2013 . Deze herfst ver-
schijnt zijn nieuwe boek ‘Net voorbij 
de Rede, verkenningen op het grens-
vlak van vernuft en verbeelding.’ 
Op 4 november is een gesigneerd 
exemplaar van zijn nieuwste boe-
ken te koop. Herman van Praag is 
lid van de Liberaal Joodse Gemeente 
Amsterdam en woont sinds een aan-
tal jaren in Apeldoorn. Onder de 
noemer Wilpse Lezingen biedt de 
protestantse gemeente Wilp samen 
met andere geïnteresseerden in de 
Stedendriehoek een podium voor 
dialoog over actuele thema’s op het 

snijvlak van maatschappij, ethiek 
en geloof. Aan de orde komen on-
derwerpen die maatschappelijk ter 
discussie staan en om stellingname 
vragen. Dat de bijeenkomsten in de 
dorpskerk plaats vinden, betekent 
niet dat religie het enige vertrekpunt 
is voor meningsvorming en oordeel. 
De discussies zijn open maar niet 
waardevrij. De bijeenkomsten wor-
den georganiseerd in nauwe samen-
werking met de Stichting Behoud 
Dorpskerk Wilp. De lezingen zijn 
gratis toegankelijk. Wel bestaat de 
mogelijkheid tot een vrije gift.

Vrouwen 
van nu
VOORST.- Op de maandelijkse 
afdelingsavond die dit keer ver-
zorgd werd door de tuincommis-
sie was de zaal helemaal vol. 

De voorzitter heette in haar wel-
komstwoord tevens de heer 
Boersma en zijn schoonzoon wel-
kom. Een gast werd ook welkom ge-
heten, hopelijk voelt ze zich thuis 
bij de Vrouwen van nu.  De leden 
die zich hebben ingezet hebben tij-
dens de nazomermarkt werden be-
dankt. Hierna nam de tuincommis-
sie het over, Boersma  zal de avond 
verzorgen door beelden te laten 
zien in driedimensionaal. Als the-
ma is gekozen voor  Engelse tuinen.  
Alle aanwezigen kregen een pola-
riserende bril op zodat de kleuren-
beelden diepte vormen. Hij begon 
in Londen waarna hij verder reisde  
via heel Engeland naar Schotland. 
De kust, de nationale parken, fraaie 
cottages, Engelse landschappen, 
abdijen, pittoreske stadjes en ook 
beelden van tuinen waar zelden pu-
bliek toegelaten wordt. Veel tuinen 
worden beheerd door de Nationaal 
Trust. Door 3d leek het soms of je 
een bloem zo kon plukken of dat 
een paard zomaar uit het scherm 
liep. Na afloop werd Boersma har-
telijk bedankt voor de prachtige ge-
toonde beelden.

Met een speciale bril was de diepte ook te zien.

Jeugdmiddag Fanfare korps Voorst 

VOORST.- Elk jaar organiseert de commissie Jeugdbeleid van de Voorster mu-
ziekvereniging een jeugdmiddag voor al haar leerlingen. Dit keer was er een 
workshop georganiseerd met een leuke invulling van de middag. Het program-
ma bevatte veel aspecten die belangrijk zijn bij het muziek maken. Zo kregen 
de kinderen opdrachten met luisteren, concentreren, samenwerken, samen-
spelen en het improviseren. Het leuke was dat iedereen hieraan kon meedoen, 
ongeacht je net met les begonnen was of al een diploma hebt. Aan het eind 
van de middag  kwamen ouders en andere belangstellenden in grote getale 
kijken en vooral luisteren naar wat de kinderen deze middag hadden geleerd. 

“je hoeft de deur niet dicht te doen als je porno kijkt op het internet”

“VOORDEEL ALLEEN WONEN”

    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 22 t/m 28 oktober. OP=OP

Wij bezorgen in Gemeente Voorst en Deventer

3 amaryllis
€ 5,00

st en DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeevennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer

Wij hebben een ruim assor� ment orchideeën

Donderdag 23 t/m zaterdag 25 oktober 2014

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

Prei

Kaki Persimon

Mandarijnen

Bildstar

Hollandse

Spaanse

Nieuwe oogst Clementine

Vrij Vastkokende 

Kilo

6 voor

15 voor

10 Kilo

€ 0.49

€ 1.99

€ 2.99

€ 3.49

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

We maken weer volop vers gekookte

Erwtensoep



U zoekt een fi jn pension voor uw huisdier?

 

      

Dierenpension Lavaro

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

De Weerd’s Hertenboerderij
Middendijk 22, Nijbroek
0571 - 291996
www. hertenboerderij.nl

Hertenvlees 
vetarm & ijzerrijk
o.a. biefstuk, 
rugfi let, goulash, 
gehakt,  ...

Dierenrijke kinderfeestjes
vanaf € 45,00

Open: 
vr en za 10-17u
of op afspraak

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

Het betrouwbare adres 
voor al uw computerproblemen!

Michael Klooster
Offenbachstraat 21
7391 SW Twello
06 29 470 650

info@computerhulptwello.nl | www.computerhulptwello.nl

Dick van der Kraats

Reparatieservice consumentenelektronica voor uw:

Mozartstraat 119, 7391 XG Twello

Tel./ fax: (0571) 27 16 06

www.dvanderkraats.nl

wij zijn open van

di-vr 9.00-12.30 en 13.30-18.00

za 9.00-12.30 en 13.30-16.00

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

www.dvanderkraats.nl

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht
Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

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

Volg ons ook op 
www.facebook.com/EvennaarOonk

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

Snel een boek nodig?

Gezocht Tuinman voor enkele 
uren p. week. Tijden in 
overleg, ook voor grof 

snoeiwerk. Tel. 055-3231873

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.

Najaarsactie Trimsalon 
Tyfca. Nieuwe klant 15% 

korting. 0575502460

Mulder Orthopedie voor uw 
steunzolen sportzolen en 

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

thopedie.nl

Wat doen je emoties met 
jouw eetgedrag? Workshop 

eten & emoties. www.
lifebalance-twello.nl 

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

Klimplanten, Buxus, Sierbo-
men. Ook aanleg en 

onderhoud: Kwekerij De 
Tippe, Woudweg 87, Klarenbeek. 

Tel 055-3011542

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

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.

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 23 t/m 29 oktober 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 23 t/m woensdag 29 oktober 2014

hart van úw buurt!

Campina fruityoghurt
aardbei of perzik
pak 1 liter

Versuniek Goudse
kaas stuk
belegen, extra belegen of
jong belegen komijn
500 gram

Mona gezinspuddingen
alle varianten
450/500 gram

Chocomel vol
set 6x 20 cl

3.992 VOOR

Rundervinken
pak 2 of 3 stuks
per 250 gram

Bami/nasi of macaroni/ 
spaghetti mix
zak 500 gram

Fanta regular 
of zero orange
fl es 1,5 liter

Nicola aardappels
zak 3 kilo

Kiwi’s
per 500 gram

Douwe Egberts 
aroma rood snelfi lter
pak 250 gram

1.49

1.49 1.39

1.69

Voorproef roomboter 
amandel-
staafje

2.35

Hazelnoot 
broodje

y g
k

en komijn

5.39

g

1.29

mix

1.69

cl

2.29

1,25¤

1,75¤
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Voor opgave van advertenties
Uitgeverij Voorster Nieuws
Telefoon (0571) 27 61 91
Stationsstraat 17, 7391 EG  Twello
E-mail info@voorsternieuws.nl
www.voorsternieuws.nl
b.g.g. G.M. Jacobs, tel. (055) 301 15 67
Oud Lochemseweg 5, 
7384 DG  Wilp-Achterhoek

Inleveradres voor rubrieksadvertenties:
Boekhandel Oonk, Stationsstraat 4, Twello

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

TWELLO/TEUGE
Barbara Hoose
Maarten Tromplaan 57
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Lebuïnus zet Twello op de kaart
TWELLO.- Op het station in Twello begint of eindigt – afhankelijk van het 
gekozen vertrek- en eindpunt - over enige tijd het ‘Lebuïnuspad’. De di-
recte aanleiding voor dit initiatief ligt bij Eibert de Ruiter. Hij trof vier jaar 
geleden kunstenaar Theo Schreurs, die aan een Lebuïnusbeeld was begon-
nen ter nagedachtenis en als monument voor een moedig en gedreven man. 
Lebuïnus’ tijdgenoten hebben niet beschreven hoe hij er uit zag en dat vulde 
de kunstenaar naar eigen inzicht in. Wel is beschreven wie hij was en wat 
hij heeft gedaan en uit deze beschrijvingen komt hij naar voren als een ech-
te ‘peregrinus’, een missionaris die het als zijn grote opdracht beschouwde 
om te prediken in onbekende en onbekeerde landstreken.

Peinzend over het indrukwekkende 
beeld van Theo Schreurs en overwe-
gend hoe hij zijn medemens, buur en 
ondernemer een dienst zou kunnen 
bewijzen kwam landgoedbewoner Ei-
bert de Ruiter op een glansrijk idee. 
Hij bedacht een route, beginnend of 
eindigend op het station in Twello, die 
vervolgens door de gehele gemeente 
Voorst meandert. Samen met Cora 
Sens werkt hij nu aan de realisatie 
van het Lebuïnuspad. Bij De Taverne 
de Binnenweg in, via het Holthuis 
naar de Kruidentuin en via de Kleine 
Noordijk naar Posterenk, om de route 
te vervolgen en te laten eindigen bij de 
poort van het oudste dijk-kerkje, de 
Lebuïnuskerk in Wilp. 

Twello en Wilp op de kaart
Het imposante beeldhouwwerk van 
Theo Schreurs zal uiteindelijk een af-
meting krijgen van tweeënhalve meter 
en geplaatst worden op een sokkel. 
Op de interessante, historische route 
zal Lebuïnus telkens op een andere 
markante plek opduiken, beginnend 
bij de Lebuïnuskerk in Wilp door het 
landschap, om via de Bolwerksmolen 
tenslotte op de mooie eindbestem-
ming te komen. Vervolgens zal er 
ook een route worden uitgezet vanuit 
het Duitse Marklo an der Weser en 
vanuit Engeland. “Deze historische 
route is niet slechts een interessante 
belevenis, maar ook goed voor onze 
middenstand, dus voor de handel”, 
merkt Eibert de Ruiter op, “vanzelf-
sprekend heb ik dit feit meegenomen 
in mijn overwegingen.” Hij vervolgt: 
“Automatisch zullen er ook meer op- 
en afstapplaatsen vanaf het station in 
Twello komen en doen wij ons best te 
bewerkstelligen dat de NS deze route 
gaat promoten. Ondertussen zijn er 
vele toezeggingen en wordt er mede-
werking verleend vanuit alle hemels-
richtingen”. De Ruiter licht toe dat het 
niet slechts gaat om een wandeling; er 
zullen activiteiten, culturele en culi-
naire uitjes, muzikale uitvoeringen zo-

als concerten en opera’s en sport aan 
gekoppeld worden. “Een mooie bele-
ving voor de hele gemeente Voorst!”

Historie 
Lebuïnus was een Sakser afkomstig uit 
Engeland. Hij behoorde tot die grote 
menigte monniken die daar vandaan 
er op uit trokken om het evangelie te 
gaan prediken onder de heidenen aan 
de overkant van de zee. Dit ideaal had 
hij waarschijnlijk opgedaan, toen hij 
als jongen in klooster Ripon woonde.   
Volgens de legende behoorde hij tot 
de twaalf waarmee Willibrord 690 
overstak naar het vasteland. In Wilp 
bouwde men na zijn aankomst een 
kapel. Lebuïnus stak de IJssel over 
op een ‘doorwaadbare plaats’ om 
daar aan de Saksen het christendom 
te brengen, te beginnen in Deventer. 
Voor de mensen daar was hij echter 
de prediker die hun de religie van de 
vijand, de Franken, wilde opdringen. 
Tot tweemaal toe staken ze het kerkje 
dat Lebuïnus en zijn helpers in De-
venter hadden gebouwd in brand. Na 
de eerste brandstichting keerde Lebu-
inus teleurgesteld naar Utrecht terug. 
Maar hij vatte weer moed en waagde 
het zelfs om het Saksenland in te trek-
ken. Na een mislukte missie/expeditie 
naar de Volksvergadering van de Sak-
sen heeft Lebuïnus nog korte tijd in 

Lebuïnus bij de Molen in 
Posterenk/Fotografie: Cora Sens

Feestavond 
FNV bouw 
TWELLO.- Op zaterdagavond 8 
november organiseert de FNV 
Twello/Voorst een feestavond bij 
Brasserie Korderijnk, aanvang 
20.00 uur. Tevens worden de jubi-
larissen die 25, 40, 50, en 60 jaar 
lid zijn gehuldigd.

Het is de verwachting dat FNV Bouw 
vanaf 2015 geen zelfstandige bond 
meer is, maar dat FNV Bouw dan is 
gefuseerd tot de nieuwe FNV in be-
weging. Hierbij worden alle lokale 
afdelingen (FNV Bouw), woonafde-
lingen (AbvaKabo FNV en FNV Bond-
genoten), maar ook de afdelingen van 
de voormalige Vakcentrale, samen-
gevoegd tot een aantal zogenaamde 
“Lokale netwerken” binnen FNV in 
beweging. Het is de bedoeling dat alle 
Afdelingen van FNV Bouw opgaan 
in zo’n Lokaal netwerk. In deze net-
werken wordt een aantal activiteiten 
uitgevoerd op vakbondsgebied, zoals 
thema-avonden, lokale politieke be-
invloeding (collectieve belangbeharti-
ging), etc. Er wordt in november over 
gestemd door bondgenoten, dan zal 
blijken of er meerderheid is en de fusie 
wel of niet doorgaat. Komt allen nog 
een keer ouderwets genieten zolang de 
afdeling dit nog kan organiseren.

Storm met zware windstoten
Storm, windkracht 9 op de schaal van Beaufort, betekent dat de 
wind gemiddeld over 10 minuten een snelheid bereikt van min-
stens 75 km/u. Dan breken takken af en kan schade ontstaan aan da-
ken. Meer landinwaarts waait dan een harde of stormachtige wind, 
windkracht 7 of 8 met gemiddelde snelheden tussen 50 en 74 km/u. 
Bereikt de wind gemiddeld een snelheid van zeker 90 km/u dan 
wordt gesproken van zware storm, kracht 10, terwijl een gemiddelde 
snelheid van 103 km/u staat voor zeer zware storm, windkracht 11.  
Tijdens windstoten liggen de windsnelheden enkele tientallen ki-
lometers per uur hoger. Windstoten duren echter kort, vaak niet 
langer dan enige seconden. Windstoten kunnen daarom niet ge-
boekstaafd worden in eenheden op de schaal van Beaufort, die ge-
baseerd is op gemiddelde windsnelheden over meerdere minuten. 
Bij storm moet het verkeer rekening houden met gevaarlijke wind-
stoten. Vooral windvlagen van opzij kunnen een voortuig van koers 
doen veranderen of iets optillen. Slagregens die samengaan met 
windstoten kunnen de toestand op de weg nog gevaarlijker maken.  
Aanhangers en caravans zijn al gauw een speelbal van de wind. 
Ook fietsers ondervinden veel hinder van de windstoten. Zeker bij 
storm is fietsen en lopen tegen de wind in moeilijk. Sterke noord-
westerstormen, die lang duren, hebben duidelijk effect op de wa-
terstanden en kunnen langs de kust een stormvloed veroorzaken, 
een sterke verhoging van de zeespiegel. Vandaag weten we of de 
storm van dinsdag op woensdag pittig was en of er veel schade is 
ontstaan.

Afgelopen zondag kon ik deze 16 ooievaars nog 
kieken in de Voorsterklei.

Woensdag een verregende dag, met een maximum van 11 graden 
in de regen. In de middag kunnen er wat opklaringen voorkomen.
Donderdag een betere dag dan 14 graden met zon en wolken.
Vrijdag een regendag met 13 graden als maximum.
Zaterdag 16 graden met de nodige buien.
Zondag droog met 15 graden en de zon erbij al weer een stuk vrien-
delijker.

Mark Wolvenne, Terwolde.

Elke week een 
praktijk over de zorg. 

Deze week verzorgd door:
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Trost
Henk (46):

Ik ben niet lang naar school gegaan. Toen ik nog een klein kereltje was, was al 
duidelijk dat ik later in mijn vaders bouwbedrijf zou gaan werken. Werken met 
mijn handen, dat sprak me wel aan. Ik bouwde liever hutten dan dat ik op school 
sommen zat te maken. 

Toen ik niet meer leerplichtig was, op mijn zestiende, ben ik meteen gestopt met 
school. Ik kon lezen en schrijven, en vooruit, een beetje rekenen, en daar zou ik 
me wel mee redden. Mijn pa stond me met open armen op te wachten. Het was 
begin jaren 80 en het was crisis, dus een goedkope kracht als ik was goud waard. 

We overleefden de crisis, en daar waren we trots op. Mijn opa had het bedrijf ooit 
opgezet. Nu was het aan ons om er iets moois van te maken. Ik had graag willen 
zeggen: dat is goed gelukt, en we leefden nog lang en gelukkig. Maar toen kwam 
de volgende crisis, zes jaar geleden. Onze grootste klant ging failliet. En niet veel 
later volgden wij.

Dus daar zat ik dan, zonder bedrijf. Zoals velen in de bouw besloot ik als zzp’er 
aan de slag te gaan. Het leek leuk, want als zelfstandige verdien je aardig. Maar 
je moet ook álles zelf regelen. Je moet zelf je administratie doen, je moet ver-
zekeringen afsluiten, je verdient niks als je op vakantie gaat… Ik besefte nu pas 
hoeveel mijn vader al die jaren had gedaan.

Het was niks voor mij. Na een halfjaar was ik platzak. Sterker nog, ik had fl inke 
schulden, want rekeningen komen altijd achteraf. Toen ik uit mijn huis gezet 
dreigde te worden én de Belastingdienst achter me aan kreeg, besefte ik dat ik het 
alleen niet zou redden. Juist nu wilde ik niet wéér bij mijn vader aankloppen. Dus 
ging ik langs bij het bureau sociaal raadslieden in Lochem van Sensire.

Samen hebben we mijn fi nanciële situatie eens grondig doorgelicht. Het mooie is 
dat sociaal raadslieden precies weten welke regeltjes en wetten voor wie gelden. 
Aangezien ik daar totaal geen kaas van gegeten heb, viel er voor mij – letterlijk 
en fi guurlijk – veel winst te behalen. Ze hielpen me ook om allerlei formulieren 
netjes in te vullen. Daar ging het bij mij nogal eens mis.

Inmiddels kom ik aardig rond als zzp’er. Het gaat zelfs zo goed, dat ik stiekem 
weer durf te dromen: ooit zal ik het familiebedrijf, onze trots, nieuw leven 
inblazen…

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

Deventer en omgeving gemissioneerd. 
Hij is patroonheilige van Deventer, 
gestorven in 774 en begraven in de 
Lebuïnuskerk aldaar. Het monument 
voor Lebuïnus, zoals kunstenaar Theo 
Schreurs het heeft geïnterpreteerd, 
wil uitdrukking geven aan zijn grote 
gedrevenheid, zijn moed, zijn heftige 
gevoelens, maar ook zijn teleurstellin-
gen. Ondanks zijn bescheiden succes 
is Lebuïnus de man die niet alleen aan 
het begin van de geschiedenis van De-
venter staat, maar ook van een geheel 
nieuwe cultuurperiode.
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#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

Vraag en Antwoord
 Wat wordt in 2015 hèt loket voor vragen?

Zit je met vragen waar je zelf even niet uit komt? Wil je voorzieningen aanvragen? Heb je onder-
steuning of zorg nodig? Je kunt nu terecht bij de vertrouwde organisaties. In 2015 bundelen zij hun 
krachten in het ‘Maatschappelijk Netwerk Voorst’ en het CJG. Hierin werken, MEE Veluwe, Stichting 
Mens en Welzijn, Sensire, Trimenzo, Vérian, GGD en allerlei experts samen. Een breed netwerk van 
professionals, vrijwilligers en organisaties, gecoördineerd door de gemeente.

In 2015 kan je voor alle vragen op het gebied van ‘zorg, jeugd en werk’ terecht bij het Kulturhus in 
Twello. 
Ga dan naar het Maatschappelijk Netwerk Voorst voor:

 langdurige ondersteuning en verzorging thuis: de nieuwe Wmo
 aan het werk gaan en meedoen in de maatschappij: de Participatiewet.

Ga dan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin voor:
 opvoed- en opgroeivragen en de Jeugdwet, zie www.cjgvoorst.nl . 

Vraag maar!

Vragen stellen en zorgen de-
len is heel gewoon. Of hulp 
vragen als dat nodig is. Vaak 
begin je met iemand die je 
kent en vertrouwt uit je ei-
gen netwerk, of je gaat op 
zoek naar een organisatie die 
goed ‘de weg weet’. Voor alle 
vragen over opvoeden en op-
groeien kunnen jongeren en 
gezinnen nu terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Straks, in 2015, kun-
nen inwoners met vragen op 
het gebied van zorg en werk 
terecht bij Maatschappelijk 
Netwerk Voorst. Dan wordt dit 
netwerk samen met het CJG de 
toegang voor alle ‘zorg, jeugd 
en werk’ vragen en voorzie-
ningen in Voorst. De gemeente 
coördineert dit brede netwerk 
van professionals, vrijwilligers 
en organisaties.

Ik kan het zelf
De meeste inwoners van 
Voorst redden het prima zelf. 
Maar soms is even een steun-
tje nodig. Dan is het fi jn als 
een ander je kan helpen. Al is 
het maar met iets kleins als de 
containers buiten zetten, een 
keer boodschappen doen, of 
een extra portie eten voor je 
koken. 
Soms loop je tegen proble-
men aan omdat je ziek bent, 
ouder wordt of het niet lukt 
om aan werk te komen. Dan 
kan het zijn dat er meer no-

dig is. Het is prettig als je zor-
gen kunt delen met iemand die 
vertrouwd is. Zoals een huisarts 
of een wijkverpleegkundige of 
vrijwilliger die je kent. Of als je 
in een lastige periode zit met je 
kindje en je het even niet meer 
weet, dat je dit kunt bespreken 
met een maatschappelijk wer-
ker of jeugdverpleegkundige op 
school. Al deze professionals en 
organisaties voor vrijwilligers 
werken in 2015 samen in het 

Maatschappelijk Netwerk Voorst 
en het CJG.

Ik heb vragen of zorgen
De professionals en vrijwilligers 
van het Maatschappelijk Net-
werk Voorst en het CJG kennen 
de weg. Ze kunnen vragen be-
antwoorden, met je in gesprek 
gaan of doorverwijzen naar 
informatie en algemene voor-
zieningen in Voorst. Dat zijn 
meestal gratis voorzieningen die 

inwoners op weg helpen of waar 
je samen dingen kunt onderne-
men. Zoals een ouderenadviseur, 
sociaal raadsvrouw of maat-
schappelijk werker. Het is heel 
gewoon om vragen te stellen of 
je zorgen te delen. Dat kan na-
tuurlijk met vrienden, ouders of 
buren. Maar dat kan ook met het 
CJG en straks met iemand uit het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst. 
De gemeente krijgt in 2015 
nieuwe taken op het gebied van 
jeugdhulp, langdurige onder-
steuning thuis en deelname aan 
de arbeidsmarkt. Ondersteuning 
aan inwoners wordt op maat in-
gevuld door intensief samen te 
werken binnen het CJG en het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst.

Ik heb hulp nodig 
Hoe gaat dit na 1 januari 2015? 
Dan is Maatschappelijk Netwerk 
Voorst of het CJG Voorst de cen-
trale toegang voor aanvragen 
voor ondersteuning, begeleiding 
en zorg. Hierin zitten professio-
nals van MEE Veluwe, Stichting 
Mens en Welzijn, Sensire, Trimen-
zo, Vérian en GGD gecoördineerd 
door de gemeente. Je bespreekt  
met een professional wat je zelf 
kunt. Dat heet ‘eigen kracht’. En 
wat de mensen om je heen voor 
je kunnen betekenen. Soms heb 
je voor korte of langere tijd pro-
fessionele hulp nodig. Bijvoor-
beeld ondersteuning bij de op-
voeding en zorg voor je kind, of 
begeleiding in je dagelijkse leven 

of verzorging thuis. Na dit ge-
sprek met een professional 
van het Maatschappelijk Net-
werk Voorst of het CJG laat de 
gemeente je weten waarop je 
kunt rekenen: welke hulp, voor 
welk bedrag en binnen welke 
termijn. De gemeente heeft een 
raamcontract afgesloten met 
een groot aantal zorgaanbie-
ders. Je mag zelf een keus ma-
ken bij welke aanbieder je die 
hulp afneemt. Of je kunt een 
Persoons Gebonden Budget 
(pgb) aanvragen. 

Meer vragen tegelijk
Soms zijn er meer dingen te-
gelijk die niet lekker lopen. 
Misschien heb je het allebei 
heel druk op het werk, terwijl 
de juf net heeft gezegd dat je 
meer moet oefenen met je kind 
thuis. Of heeft je kind erg veel 
last van de scheiding waar je 
middenin zit, omdat jullie thuis 
vaak ruzie hebben en dreigt je 
kind op school achter te gaan 
lopen. En maak je je ook zor-
gen over de fi nanciële gevolgen 
van de scheiding. Bij meerdere 
vragen zorgt het kernteam van 
het Maatschappelijk Netwerk 
en CJG Voorst ervoor dat de 
verschillende hulpverleners  
goed afstemmen wat er wordt 
gedaan en hoe. Door te wer-
ken volgens het principe: één 
gezin, één plan, één regisseur. 
Het gezin heeft altijd zelf de re-
gie over de hulpverlening. 

Hulp vragen of zorgen delen is heel gewoon. In 2015 vormen het 
Maatschappelijk Netwerk Voorst en het CJG een breed netwerk van 
professionals, vrijwilligers en organisaties. De kernteamleden op de foto 
werken nu al in een pilot samen.

In 2015 kan je in het Kulturhus 
terecht voor al je vragen op het 
gebied van 'zorg, jeugd en werk'.

Omgevingsvergunning digitaal aanvragen

Als u wilt gaan bouwen, slopen, 
een boom kappen of een inrit 
wilt aanleggen heeft u in veel 
gevallen een vergunning nodig. 
Voorheen was dit bijvoorbeeld 
een bouwvergunning, kapver-
gunning of inritvergunning. 
Deze vergunningen zijn samen-
gevoegd in de zogenaamde 
Omgevingsvergunning. Met de 

Omgevingsvergunning is één 
aanvraag en één procedure no-
dig om meerdere activiteiten 
vergund te krijgen. Daarnaast is 
er één bezwarenprocedure. 
Kortom een administratieve en 
fi nanciële lastenverlichting voor 
de aanvrager. U kunt de Omge-
vingsvergunning digitaal aan-
vragen via www.omgevingslo-

ket.nl . Op deze website kunt u 
ook eerst een vergunningcheck 
doen.

Vooroverleg mailen
Het is niet meer mogelijk om zo-
genaamde ‘vooroverleggen’ via 
het Omgevingsloket in te die-
nen. Het digitale systeem her-
kent, sinds de laatste update, 
niet meer de data en kenmerken 
van documenten. Uw ‘voorover-

leggen’ kunt u mailen naar om-
gevingsvergunning@voorst.nl .

Digitaal Omgevingsloket 
31/10 gesloten
Op vrijdag 31 oktober 2014 is 
www.omgevingsloket.nl niet te 
gebruiken. Die dag wordt de wij-
ziging voor ‘vergunningvrij bou-
wen in de vergunningcheck’ ver-
werkt in het systeem. Daarom is 
het digitaal omgevingsloket op 

31 oktober van 06.00 uur tot 
15.00 uur uit de lucht. Op 1 no-
vember treedt dan de wijziging 
voor vergunningvrij bouwen in 
de vergunningcheck in werking. 

Informatie
Meer informatie: 
www.voorst.nl . Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de 
medewerkers Vergunningen te-
lefoon (0571) 27 93 57. 
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Heeringstraat 9 in Wilp-Achterhoek Huwelijksfeest op 12 juni 2015 van 20.00 uur tot 01.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03046_2014-45048

Kerklaan in Twello Streetwise-dag op 27 oktober 2014 van 08.00 uur tot 14.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03371_2014-45065

Kerklaan 3 in Twello Vogeltentoonstelling op 1 en 2 november 2014 van 08.00 uur tot 18.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03166_2014-44534

Weerdseweg 6a in Wilp Kribbebingo op 29 november 2014 van 20.00 uur tot 23.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03165_2014-44878

Bestemmingsplan

Hunderenslaan 7 in Twello Realiseren 19 onzelfstandige woonzorgeenheden en uitbreiding achter het 
bestaande landhuis

Ontwerp NL.IMRO.0285.20202OW00

Evenementenvergunning

Centrum Twello Sinterklaasintocht op 15 november 2014 van 13.30 uur tot 15.30 uur Vergunning verleend* Z-14-03065_2014-41314

Diverse wegen in Posterenk Sinterklaasintocht op 22 november 2014 van 13.30 uur tot 14.30 uur volgens 
opgeven route

Vergunning verleend* Z-14-03226_2014-44885

Melding brandveilig gebruik

Molenallee 50 in Wilp In gebruik nemen locatie Rondweg 18-20 Melding ontvangen Z-HZ_MBG-2014-556

Milieumelding

Benedenste Kruisweg 6 in Nijbroek Beëindigen vleesvarkenstak en uitbreiden rundveetak Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001438

Koestraat 8-10 in Wilp Wijzigen rundveehouderij Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001481

Leemsteeg 26 in Wilp Wijzigen veehouderij Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001482

Omgevingsvergunning

Bandijk 27 in Terwolde Verbouwen woonboerderij Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-398

Binnenweg 27 in Twello Aanleggen inrit Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-477

Broekstraat 47 in Klarenbeek Plaatsen buitenberging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-444

Leemsteeg 2 in Wilp Vervangen rieten dak Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-434

Middendijk 10 in Nijbroek Bouwen bijgebouw Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-472

Molenallee 50 in Wilp Aanleggen tijdelijke inrit voor bouwverkeer Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-501

Molenweg 16 in Terwolde Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-563

Rijksstraatweg (kad. Wilp C 1014) 
in Wilp

Plaatsen kunstwerk Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-569

Rijksweg A1 De Paal 931 in Wilp Milieuneutraal wijzigen inrichting Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-469

Vaassenseweg 3 in Terwolde Aanpassingen dorpshuis Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-560

Zoutmanstraat 13 in Twello Plaatsen dakkapel Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-565

Overig

Gemeente Voorst Beheerregeling basisregistratie personen Voorst 2014 Bekendmaking Z-14-03024_2014-41109

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

Sloopmelding

Binnenweg 31 in Twello Slopen woonhuis Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-566

Enkweg 1A in Voorst Verwijderen overkapping met asbest golfplaten Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-568

Molendwarsstraat 64 in Twello Slopen loods en verwijderen  asbesthoudende materialen Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-562

Tijdelijke verkeersmaatregel

Dorpsplein en Stationsplein in 
Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 15 november 2014 van 13.00 uur tot 16.00 uur 
en ‘s ochtends kortstondig tijdens opbouw podium

Besluit genomen* Z-14-03065_2014-41314

Kerklaan in Twello Afsluiten voor alle verkeer op 27 oktober 2014 van 08.00 uur tot 14.00 uur Besluit genomen* Z-14-03371_2014-45065

* Tegen de genoemde toestem-
mingverlening door het college 
van B&W of de burgemeester 
kan een belanghebbende be-
zwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders (of de burgemeester, af-
hankelijk van degene die het 
besluit heeft genomen), Post-
bus 9000, 7390 HA Twello, 
binnen zes weken na de datum 
van verzending van het besluit 
aan de aanvrager. 

Voor informatie over een be-

sluit en de datum van verzen-
ding van het besluit kunt u bel-
len met (0571) 27 99 11. Omdat 
een bezwaarschrift geen schor-
sende werking heeft, kan tevens 
een verzoek tot een voorlopige 
voorziening worden gericht aan: 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 Maandag 27 oktober 2014 vindt 
er een mandaatvergadering van 
de welstandscommissie plaats.

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

De agenda (met daarin de lijst 
met te behandelen bouwplan-
nen) wordt bekend gemaakt op 
de website van de gemeente 
Voorst (www.voorst.nl) en aan de 
balie Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieu.
Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 

openbaar. Indien u aanwezig wilt 
zijn, dan horen wij dat graag van 
u.

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

 Donderdag 30 oktober 2014 
vindt er een vergadering van de 
welstandscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst 
met de te behandelen bouw-
plannen worden bekend ge-
maakt op www.voorst.nl . U 
kunt ook telefonisch contact 
opnemen met Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. Conform artikel 12 van 
de Woningwet is deze vergade-
ring openbaar.

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

bekendmakingen
Week 43: 22-10-2014

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 http://
www.voorst.nl/actueel/bekendmakingen. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst 
via telefoonnummer (0571) 27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.



voorstwijzer
gemeenteraad

   Begrotingsdebatten in de openbare vergadering van 
de gemeenteraad 

  maandag 27 oktober 2014, 10.00 uur 
(gemeentehuis Twello)   

Op maandag 27 oktober vanaf 10.00 uur ’s ochtends vergadert de gemeenteraad. 
In deze vergadering staat de behandeling van de Meerjarenprogrammabegroting 
2015 – 2018 centraal. Er vinden o.a. verkennende debatten  plaats aan de hand 
van door de raadsfracties aangedragen agendapunten.

Agenda
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 ronde-tafelgesprekken 13 oktober 2014 [besluit]
b.  Bestuursrapportage 2014 [fi naal debat en besluit]
c.  Perspectiefnota 2015 – 2018 [fi naal debat en besluit]
d.  Collegeprogramma 2014 – 2016 en Meerjarenprogrammabegroting 2015 – 

2018 [verkennend debat]
e.  Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 – 2019 [fi naal debat]
f.  Beleidsnotitie Sociaal Domein, Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 

en Verordening Jeugdhulp [fi naal debat en besluit]

De raad stelt bij aanvang van de vergadering de agenda vast. Het is altijd mogelijk 
dat er dan wijzigingen worden aangebracht in de onderwerpen of de volgorde van 
behandeling. 
In de raadsvergadering van 10 november 2014 (aanvang 19.30 uur) is het fi nale 
debat over de Meerjarenprogrammabegroting 2015 – 2018 en neemt de gemeen-
teraad besluiten over deze begroting en over door de raadsfracties ingediende 
initiatiefvoorstellen, moties (raadsuitspraak en/of opdracht aan het college) en 
amendementen (wijzigingsvoorstellen)

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 
raadsvergadering 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. Vanaf 21 oktober 2014  vindt u hier ook de speci-
fi eke thema’s waarover de raad debatteert bij de behandeling van 
de Meerjarenprogrammabegroting 2015 – 2018.

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

   Ronde-tafelgesprek  maandag 27 oktober 2014

Doel
Op maandag 27 oktober heeft de gemeenteraad weer  een ronde-tafel gesprek. 
In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde 
onderwerpen, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 10 november 2014.
 

U bent welkom!
U bent van harte welkom om het gesprek in het gemeentehuis in Twello bij te wo-
nen. U heeft ook de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek met raadsleden in 
gesprek te gaan over het geagendeerde onderwerp. Via de griffi  e kunt u zich hier-
voor melden via nummer (0571) 27 93 87, e-mail raad@voorst.nl óf bij aanvang 
van de vergadering. Het volgende  onderwerp staat op de agenda:

Maandag 27 oktober  19.30 uur  (raadzaal)

Verordeningen participatiewet
Op 10 maart 2014 is de Kadernota Sociaal Domein vastgesteld. Deze kadernota 
is vervolgens uitgewerkt in de Beleidsnotitie Sociaal Domein en de zes verorde-
ningen Participatiewet. Doel van dit raadsvoorstel is het vaststellen van de zes 
verordeningen Participatiewet: Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en 
IOAZ; Re-integratieverordening; Verordening Tegenprestatie; Verordening indivi-
duele studietoeslag; Verordening individuele inkomenstoeslag; Verordening loon-
kostensubsidie.
  

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl 

   Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?  

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
27 oktober 10.00 uur Raadsvergadering raadzaal 
  (begrotingsdebatten) gemeentehuis Twello
27 oktober 19.30 uur Ronde-tafelgesprek raadzaal 
   gemeentehuis Twello
4 november 19.00 uur Kennismaking/inloop fractieingang 
  Voorster politiek gemeentehuis Twello
10 november 19.30 uur Raadsvergadering  raadzaal 
  (besluiten over begroting) gemeentehuis Twello
17 november 19.30 uur Auditcommissie fractieingang 
   gemeentehuis Twello
1 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken raadszaal /trouwzaal  
   gemeentehuis

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informa-
tie over de raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 9000, 
7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, twitter: @RaadVoorst.
Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen 
(0571) 27 92 17.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 

De gegevens vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U 
ontvangt dan bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderin-
gen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Gemeente Voorst feliciteert…

Schoneveld Breeding in Twello! 
International Association of Horticultural Producers (AIPH) en Flo-
raculture International hebben in september Schoneveld Breeding 
uitgeroepen tot International Grower of the Year 2014. Stichting 
Tuinbouw Ondernemers nomineerde Schoneveld Breeding voor 
deze verkiezing vanwege de ‘marketing van kleine speciale  produc-
ten, internationalisering en samenwerking.’

Wethouder Harjo Pinkster bezocht daarom Schoneveld Breeding en 
feliciteerde directeur Peter van de Pol namens de gemeente Voorst.
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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

voorstwijzer

Grijze containerledigingen digitaal inzien

Op https://mijn.voorst.nl kunt u in een digitaal overzicht zien op 
welke data uw grijze afvalcontainer in het lopende jaar ter lediging 
is aangeboden. Hiervoor moet u eerst inloggen met uw DigiD.

Meerpersoonshuishoudens
Meerpersoonshuishoudens die aan het eind van het jaar de grijze 
afvalcontainer minder dan (de maximale) 26 keer ter lediging heb-
ben aangeboden krijgen  € 4,50 retour per keer dat de grijze afval-
container niet is aangeboden.

Eenpersoonshuishoudens
Eenpersoonshuishoudens die aan het eind van het jaar de grijze af-
valcontainer minder dan 13 (helft van maximum) keer ter lediging 
hebben aangeboden krijgen € 4,50 retour per keer dat de grijze af-
valcontainer niet is aangeboden. Hebben eenpersoonshuishoudens 
echter over het hele jaar 2014 de grijze afvalcontainer vaker dan 13 
keer aangeboden, dan moeten zij € 4,50  bijbetalen per keer dat ze 
de grijze afvalcontainer extra hebben aangeboden.

Eindafrekening
In februari 2014 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2014 
verzonden met daarop de voorlopige aanslag afvalstoff enheffi  ng 
voor de aanbiedingen van de grijze afvalcontainer. Uiterlijk eind fe-
bruari 2015 worden de defi nitieve aanslagen over 2014 verzonden. 
Via deze defi nitieve aanslag worden de geregistreerde aanbiedin-
gen verrekent met de al in rekening gebrachte aanbiedingen van de 
grijze afvalcontainer. 

Dat is het offi  ciële moment waarop u ziet of u geld terug krijgt, 
of dat u geld bij moet betalen of dat u precies uit bent gekomen 
met het aantal in rekening gebrachte aanbiedingen van de grijze 
afvalcontainer. Pas na dit offi  ciële moment, dat u het defi nitieve 
aanslagbiljet ontvangen heeft, bestaat de mogelijkheid om tegen 
deze eindafrekening een bezwaarschrift in te dienen.

Informatie
Meer informatie: www.voorst.nl 
Heeft u vragen over het aantal aanbiedingen die middels het digi-
tale systeem met de chips op de afvalcontainer zijn geregistreerd 
dan kunt u mailen naar: afvalscheidenloont@voorst.nl

Koppelstraat, verkeershinder t/m 7/11

Tot en met 7 november zal het verkeer door de Koppelstraat in 
Twello nog verkeershinder ondervinden. 

De Koppelstraat is, bij de koppelleiding, tot en met 7 november 
tijdelijk versmalt tot één rijbaan.  Van 24 oktober tot en met 27 ok-
tober is de Koppelstraat geheel afgesloten en is doorgaand verkeer 
niet mogelijk. Verkeer wordt dan omgeleid via de Engelenburg. Alle 
aangelegen panden aan de Koppelstraat blijven bereikbaar.

Aanleg ringtransportleiding
In opdracht van de gemeente Voorst legt Antea Realisatie B.V. een 
ringtransportleiding van het gemaal Koppelstraat (op bedrijven-
terrein Engelenburg in Twello) naar het gemaal Kruisakker aan de 
noordzijde van Twello. 
Bovengenoemde verkeersafsluitingen zijn noodzakelijk in verband 
met renovatiewerkzaamheden aan het gemaal bij de Koppelstraat.

Meer informatie: www.voorst.nl

Wie maakt het mooiste gedicht voor Sint?

Hallo jongens en meisjes in de 
gemeente Voorst!

Op zaterdag 15 november is het 
weer zover. Dan maakt Sinter-
klaas samen met zijn pieten de 
intocht in Twello. Daar kijken we 
met z’n allen enorm naar uit. Bij 
aankomst heten we de sint wel-
kom met veel muziek en gezang.
Net zoals voorgaande jaren, roep 
ik alle kinderen in de gemeente 
Voorst op om een gedicht voor 
Sinterklaas te schrijven. Met 
jouw gedicht maak je kans om 

Cliëntenraad Sociale Zorg

Openbare vergadering 
Datum: dinsdag 28 oktober 2014
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis te Twello

Informatie
Meer informatie: www.clientenraad-voorst.nl
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer T. Janssen, 
telefoon  06 – 50 66 66 15 
mail ton.twello@gmail.com

Bekendijk tijdelijk afgesloten

Van 23 oktober tot 1 november 
2014 is de Bekendijk in Terwol-
de tijdelijk afgesloten. Het door-
gaande verkeer wordt omgeleid 

via de Vaassenseweg, Midden-
dijk en Kadijk. 
De Bekendijk, gelegen tussen 
de Groenstraat en de Vaassense-

weg, krijgt een nieuwe deklaag 
en de wegbermen worden ver-
sterkt  door het aanbrengen van 
bermbeton.

als winnaar of winnares je eigen 
winnende gedicht aan Sinter-
klaas voor te lezen op zaterdag 
15 november. Op het podium!

Dus wacht niet langer en schrijf 
een mooi gedicht. Stuur het ge-
dicht naar het gemeentehuis 
in Twello of geef het af aan de 
receptie. Het gedicht van maxi-
ma al 4 coupletten moet op één 
A-4 passen. 
Je mag het gedicht mooi versie-
ren maar dit hoeft niet. Vergeet 
niet je naam, leeftijd en tele-

foonnummer te vermelden en op 
welke school je zit. 

Na de sluitingsdatum, 11 novem-
ber, zoekt de jury het mooiste 
gedicht uit de inzendingen. De 
jury bestaat dit jaar uit: Yvette 
de Winter (Stichting Dorpsfees-
ten), Barbara Hoose (Voorster 
Nieuws), Arda van Vilsteren (ge-
meente Voorst) en ik zelf. Voor 
het winnende gedicht is een zoe-
te prijs: de winnaar of winnares 
krijgt zijn of haar voornaam in 
chocoladeletters!

Burgemeester Jos Penninx
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U IT EIGEN BAKKERIJ

Boterbolletjes

Kwarkbol

1.75
1.98

1.90
2.10

2.00
2.25

1.75
1.95

zak 6 stuks
per stuk

per stuk
per stuk

Spelt vruchtenbol

Dikkers Moutbrood

U IT EIGEN SL AGERIJ

Ribbetjes
kilo ............................................................

............................................................
..................4.98

Rundergehakt
kilo  .........................................................................................

................................................4.98

Varkens poulet
kilo ............................................................

............................................................
..................4.98

Zigeunerlappen
kilo ............................................................

............................................................
..................4.98

NN SSSSSLSSSSSL
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Achtergrond
Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de 
regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid in het 
rivierengebied moet worden vergroot. Tegelijkertijd moet een bijdrage 
geleverd worden aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het 
rivierengebied. In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier 
zijn meer dan 30 maatregelen vastgesteld, die als doel hebben de grote 
rivieren meer ruimte te geven en zo de veiligheid van de woon- en 
leefomgeving langs de grote rivieren te verbeteren. Deze maatregelen 
moeten uiterlijk in 2015 zijn afgerond. Het project ‘Dijkverlegging 
Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker’ maakt deel uit van dit 
programma. 

Ter inzage liggende besluiten
Ten behoeve van de realisatie van het project ‘Dijkverlegging 
Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker’ is een aantal besluiten nodig. 
Van vrijdag 24 oktober 2014 tot en met donderdag 4 december 2014 
liggen de volgende definitieve besluiten ter inzage: 

-  Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Cortenoeverseweg 105,  
gemeente Brummen’ van gemeente Brummen;

-  Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu 
Cortenoeverseweg 105, gemeente Brummen van Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel;

-  Watervergunning voor de firma Beker van Waterschap Vallei  
en Veluwe;

-  Met daarbij behorend het Milieueffectrapport ‘Melkveehouderij Beker, 
Cortenoeverseweg 105 Brummen’ van gemeente Brummen en de 
overige bijlagen.

-  Met daarbij behorende ‘Reactienota zienswijzen, Gecoördineerde 
besluiten Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker’. 

Procedure
De procedure conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Op grond daarvan 
kunt u in deze periode beroep indienen op bovengenoemde besluiten 
met bijbehorende stukken. Verderop in deze bekendmaking is vermeld 
hoe u beroep kunt instellen.

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering 
van het project is gekozen voor toepassing van de provinciale 
coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, Wro. 
Het toepassen van genoemde coördinatieregeling heeft mede tot doel 
dat de bekendmakingen van de (ontwerp) besluiten, de gelegenheid tot 
het naar voren brengen van zienswijzen en het indienen van beroep voor 
de verschillende besluiten gelijktijdig plaats heeft. 

De ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 20 juni 2014 tot en met 
donderdag 31 juli 2014 ter inzage gelegen. Tegen deze ontwerpbesluiten 
is één zienswijze ingediend, deze heeft geleid tot wijzigingen in de 
besluiten. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering 
van eventuele aanpassingen van de besluiten wordt verwezen naar de 
‘Reactienota zienswijzen, Gecoördineerde besluiten dijkverlegging 
Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker’. Dit document wordt gelijktijdig 
met de definitieve besluiten ter inzage gelegd. 

Advies m.e.r.-commissie
De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies over de 
milieueffectrapportage uitgebracht. In het bestemmingsplan en in de 
Reactienota is een reactie opgenomen op dit advies. Het advies van  
de Commissie m.e.r. wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter 
inzage gelegd. 

Hoe komt u aan meer informatie?
Op de volgende locaties kunnen alle stukken op werkdagen en op de 
daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien:
• Gemeentehuis Brummen, Engelenburgerlaan 31 te Brummen; 
• Provinciehuis Gelderland, Markt 11 te Arnhem;
• Kantoor Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, Apeldoorn.

De besluiten zijn ook te zien en te downloaden via de website  
www.coordinatiegelderland.nl. Ga hiervoor naar het project ‘CoVo’   
klik ‘Vergunningen’  klik ‘Cluster 3 Bedrijfsverplaatsing Beker’   
klik ‘Definitieve besluiten’. 

Het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende documenten is eveneens 
te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Ga hiervoor naar de website  klik op het tabblad ‘bestemmingsplannen’  
klik op het tabblad ‘Naam’  vul in het invulveld ‘Zoek op plannaam’ de 
naam van het bestemmingsplan in  klik op ‘Zoeken’. 

Heeft u inhoudelijk vragen of wilt u nadere informatie over het project, 
dan kunt u terecht bij: Omgevingsmanager ‘Dijkverlegging Cortoenoever 
– Bedrijfsverplaatsing Beker’, de heer R. de Groote (T 0575 – 50 15 66).

Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij de  
provincie Gelderland, Coördinator Procedures ‘Dijkverlegging 
Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker’, de heer A.M. Kwakkernaat  
(T 06 – 22 47 30 05).

Hoe en waar kunt u beroep instellen?
De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen.  
Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde 
beroepen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben 
ingediend op het ontwerpbesluit. Hebt u geen zienswijze ingediend  
en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen beroep instellen 
als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze 
heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de 
definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd  
ten opzichte van de ontwerpbesluiten. 

U kunt uw beroepschrift onder vermelding van ‘Definitieve besluiten RvR 
‘Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker’’ richten aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te 
bevatten:
a) Uw naam en adres;
b) De dagtekening;
c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet
Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle 
beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een 
beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn 
geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na 
afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.  
Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd  
‘pro forma’ beroepsschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan 
dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.  
Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het 
treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een 
schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening 
moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,  
2500 EA Den Haag. 

Griffierecht
Bij het verzoek moet een afschrift worden overlegd. Voor het indienen 
van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op 
de site van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Arnhem, 23 oktober 2014
Zaaknummer 2012-012204
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Bekendmaking definitieve besluiten voor het project
‘Dijkverlegging Cortenoever – Bedrijfsverplaatsing Beker’
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN

6% BTW regeling op arbeid

Concert Khareba & Gogia 

KLARENBEEK.- Uit het zonnige 
Georgië doet het mannenensem-
ble Khareba & Gogia met de ver-
maarde meerstemmige zang voor 
de vijfde keer Noord-Nederland en 
Klarenbeek aan tijdens een herfst-
tournee van 23 oktober tot en met 9 
november 2014. De unieke, warme 
samenklank van het ensemble heeft 
inmiddels haar weg gevonden naar 
de harten van het Nederlandse pu-
bliek. Het eerste muzikale lustrum 
van Khareba & Gogia in Nederland 
wordt een feest. Om dit te vieren 
presenteert het ensemble dit najaar 
tevens een dvd met unieke concert-
opnames uit onder andere Georgië 
en Nederland.

Optreden Klarenbeek
Vrijdagavond 31 oktober organiseert 
stichting Zlatoust een optreden van 
het welbekende Georgische ensem-
ble Khareba & Gogia in de RK-kerk 
aan Kerkweg 4. De aanvang is ge-
pland om 20.15 uur en de entree 

bedraagt € 12,50. Voor reserveringen, 
inlichtingen en de volledige con-
certlijst: www.khareba.nl, www.
zlatoust.nl, tel. (050) 541 55 49 of 
info@khareba.nl. 

Khareba & Gogia
Khareba & Gogia bestaat uit de vier 
professionele zangers Levan Golia-
dze (bas-bariton), Jemal Museridze 
(bas), Kosta Gogolashvili (tenor), 
Soso Zurabauli (tenor) en accorde-
onist-begeleider Gogi (Zaza) Simo-
nishvili. De vier zangers hebben als 
solisten hun muzikale sporen ruim-
schoots verdiend in onder andere 
het Georgisch staatsensemble Erisio-
ni en het Georgisch Radio-en Televi-
sie-Octet. Een waardevolle aanwinst 
en aanvulling op de meerstemmige 
zang is Gogi die met zijn accordeon 
zowel opzwepende dansmuziek met 
de typisch Georgische harmonieën 
en ritmes als ook de melodische, ly-
rische kant van het instrument laat 
horen. 

Vrijdagavond 31 oktober treedt het Georgische ensem-
ble Khareba & Gogia op in RK-kerk. 

Nog enkele chauffeurs buurtbus nodig! Iets voor u?

Buurtbusvereniging Stedendriehoek 
wordt in nieuw jasje gestoken
GEMEENTE VOORST.- Enkele maanden geleden heeft SYNTUS van de 
Provincie Gelderland het groene licht gekregen om de vervoersconces-
sie op de Veluwe nog voor een periode van ruim vier jaar uit te voeren. 
Tot die concessieverlening behoort ook het werkveld van de Buurtbus 
Stedendriehoek. Deze Buurtbus verzorgd met vele vrijwilligers het per-
sonenvervoer tussen de Stations De Maten, Twello, Voorst/Empe en Kla-
renbeek. 

Het materiaal (drie busjes) wat daar-
voor gebruikt wordt is nu bijna vier 
jaar oud, heeft er vele kilometers op 
zitten en is aan vervanging toe. SYN-
TUS voorziet om die vervanging in 
de lente van 2015 tot stand te bren-
gen. Met de Buurtbusverenigingen 
op de Veluwe wordt door SYNTUS 
druk overlegd om de te maken ma-
teriaalkeuzes een breed draagvlak te 
geven. SYNTUS wil op de Veluwe 
een uniform wagenpark laten rijden 
en wil de meningen over het mate-
riaal van alle verenigingen zoveel 
als mogelijk op een noemer bren-
gen. Daarom zijn de afgelopen da-
gen door SYNTUS “kijk en ervaar” 
dagen georganiseerd. Zo was het 
woensdag 15 oktober de beurt aan 
Buurtbusvereniging Stedendriehoek 

om (samen met enkele collega-ver-
enigingen uit de buurt) een kijkje te 
nemen en ervaringen op te doen met 
de nieuwe busjes die mogelijk zou-
den kunnen worden ingezet als ver-
vanging van het oude materiaal. Die 
dag werd georganiseerd op de Wa-
penrustlaan en werd goed bezocht. 
Wat belangrijker was; SYNTUS had 
het mogelijk toekomstig materiaal in 
verschillende uitvoeringen en mer-
ken beschikbaar zodat er goed kon 
worden “gezien en gevoeld” wat de 
verschillen tussen de diverse mer-
ken en uitvoeringen waren. Er kon 
ook mee worden gereden! Daardoor 
kunnen de buurtbusverenigingen 
SYNTUS goed adviseren bij die 
majeure vervangingsoperatie. Heel 
spannend allemaal!

chauffeur buurtbus iets voor 
u?
De Buurtbusvereniging Stedendrie-
hoek heeft op dit moment zo’n 70 
vrijwillige chauffeurs beschikbaar. 
Op basis van een rooster worden 
van 07.00 tot 19.00 uur op maandag 
tot en met zaterdag de vervoers-
diensten gereden. Zie voor meer 
informatie, routebeschrijving en 
dienstregeling de website www.
bbvstedendriehoek.nl. Ondanks 
dat aantal enthousiaste vrijwilligers 
kan de vereniging nog wel enkele 
chauffeurs gebruiken. Als u denkt 
aan vrijwilligerswerk, sociaal wilt 
bezig zijn én wat wilt betekenen 
voor uw omgeving, meldt u dan 
aan als vrijwilliger bij de Buurt-
busvereniging. Het is leuk werk en 
het contact met passagiers is altijd 
vriendelijk. Voor meer informatie 
en aanmelden kunt u contact opne-
men met de secretaris, de heer H. 
Penninks, tel. (06) 36 36 47 44 of 
per mail secretaris@bbvstedendrie-
hoek.nl.

www.meubelmaster.nl

 ma.: 13.00 - 18.00
di. t/m do.: 09.30 - 18.00

vr.: 09.30 - 20.00
za.: 09.30 - 17.00

TWELLO
Duistervoordseweg 29

CENTRUMmastermaster
MeubelMeubel

Wonen & slapen

€. 1299

€. 998

€.2 165

€.2 165

Bankstel Gorinchem Compleet 3+2
IJzersterke TEXAS bruin of antraciet

Super zitcomfort
Zittingen pocketvering interieur

Hoge rug met lendesteun

VoordeelVoordeel

€.2 999

Compleet 140x200 || 160x200 || 180x200 kleur zwart of antraciet €.1499

Compleet ELEKTRISCH

Gratis parkeren voor de deur
Kijk voor meer informatie op

www.450terug.nl

+Swiss   Dream
®©

Gestoffeerd hoofdbord

2 elektrische boxsprings

2 pocketveer matrassen 

  Matrassen in kleur gestoffeerd

2 Matrasremmen in kleur gestoffeerd

Topmatras (Split) van hoogwaardig koudschuim

2 dubbel aangedreven motoren zeer krachtig

Massief houten pootjes, kleur zwart;

140x200 || 160x200 || 180x200 kleur choco-brown  ..........

Complete
ELEKTRISCHE boxspring

Helena

Model Helena

Rosalie
LUXE RELAXEN

Elektrisch verstelbaar

2 krachtige motoren

Rug en Voet apart verstelbaar

Tip-toetsen aan de zijkant.

TOP-Swing

RVS draaivoet. 

DIK-LEDER, div. kleuren

Zolang de voorraad strekt

Complete BOXSPRING

1 x Hoofdbord gestoffeerd

2 x Boxen

2 x Potenset

2 x Spring-Matrassen gestoffeerd

1 x Luxe Topper gestoffeerd

Matrassen en Topper met luxe bies 

Zolang de voorraad strekt

180 x 200  €.649.-
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€. 599
€.1 199

    Alle prijzen vermeld geldig bij inleveren van deze advertentie 
en zolang de voorraad strekt; aanbieding geldig t/m 30-11-2014

*

**

*

160 x 200

€.1 399
Luxe Bies

XLXL *

Zondag EXTRA geopend
11.00

-
17.00

Partij Partij 
Lederen en stoffen BANKSTELLEN, HOEKBANKEN, (Relax)-FAUTEUILS, 
Eetkamer-(Arm)-Stoelen, TAFELS van klein tot groot,  Dressoirs, Kasten enz.

MATRASSEN in alle soorten en maten
BOXSPRINGS,Dekbedden, Kussens enz

Enkele

voorbeelden

4000
 M2

Echt
Leder

Echt
Leder

http://www.khareba.nl
http://www.zlatoust.nl
http://www.zlatoust.nl
mailto:info@khareba.nl
http://www.bbvstedendriehoek.nl
http://www.bbvstedendriehoek.nl
mailto:secretaris@bbvstedendriehoek.nl
mailto:secretaris@bbvstedendriehoek.nl


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

Niet het aantal telt, maar de aandacht!

Wij hanteren korte levertijden.

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

COOP DE LELIE
MOLENWEG 1 TERWOLDE

COOP.NLwww.bouwbedrijfvdbeek.nl

BOUWBEDR I J F

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

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

TERWOLDE 0571 - 29 20 96

Voor al uw interieurwerk op maat
Voor zowel zakelijk als particulier

Twelloseweg 77G

7396 BM  Terwolde
t (0571) 27 13 22 i www.ibpinterieurbouw.nl

e info@ibpinterieurbouw.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
Ondernemers

Presenteren zich

 

TERWOLDE/
NIJBROEK

Ondernemers

Presenteren zich

b.v.

www.rietdekkersbedrijfveldhuis.nl

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

Twelloseweg 93
7396 BM Terwolde

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

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

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

TWELLOSEWEG 100
7396 BP TERWOLDE   TEL (0571) 29 19 92

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

Kijk eens op onze webshop: www.nataschadumponline.nl

DE COMBAT 
BROEKWEKEN

NU 2E VOOR DE 
HELFT VAN DE PRIJS

Alle combat broeken

Deze actie loopt van maandag 13 t/m zaterdag 25 oktober

van €24,95 en €27,00

Groene leger t-shirt
alleen maar XL, nu 4 stuks 10,00

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

Baanverhuur 6 personen (1 uur)

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

€19.50

€8.50

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

Gas/Water/SanitairGas/Water/Sanitair

Data installatiesData installaties

CV installatiesCV installaties

DakDak-- en zinkwerkenen zinkwerken Service Service -- OnderhoudOnderhoud

Inspectie Inspectie -- RapportageRapportage

Advies Advies –– BegeleidingBegeleiding

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

www.hamutwello.nl

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

Stefan MulderStefan Mulder
smulder@hamutwello.nl
06-52403850

Lezing kunstenaar Theo Schreurs

Zoeken naar en interpreteren van 
de realiteit 
TWELLO.- caroline Buitenhuis 
van Stichting cultuur Kleine 
Noordijk leidde afgelopen zondag 
een boeiende middag in. Voor een 
zo boeiend mogelijk programma 
had de stichting de bekende kun-
stenaar Theo Schreurs uitgeno-
digd. “Je kunt je hoogdravend 
over kunst uiten”, lachte caro-
line, “bij Theo gaat het puur om 
het feit, zijn kunst te willen delen 
met anderen”. 

Dat Theo voor de klas heeft gestaan 
is onmiskenbaar. Hij is een geboren 
spreker en verstaat de kunst van 
kennisoverdracht. Zijn zinnen door-
spekt hij met veel humor en die zul-
len later nog nagalmen als bouwste-
nen van een uitstekend betoog. Hij 
vertelde over het idee, het poseren 
en over de fase van worsteling met 
de materie tot de definitieve uitvoe-
ring.

En wat eten wij daarbij? 
“Ik wil graag kunstenaar worden”, 
met deze aankondiging had Theo 
als jongeling al thuis gedreigd. Maar 
de vraag van zijn strenge vader, een 
echte pater familias: “Oh ja, en wat 
eten we daarbij?” liet hem een an-
dere koers varen, want vader vond 
kunstenaar geen beroep maar een 
roeping. Hij ging het onderwijs in 
en ontdekte al ras welke kwaliteiten 
allemaal in een kind verborgen za-
ten. Daarnaast werd steeds duidelij-
ker dat Theo voorbestemd was voor 
het maken van beeldhouwwerken. 
Bij wijze van intro toont hij aan de 
aanwezigen zijn eerste beeldje, een 
mannetje achter zijn schoolbank, die 
de vinger opsteekt om een antwoord 
te geven op een vraag van de mees-
ter. Vervolgens voert de kunstenaar 
iedereen mee in het wordingsproces 
van een beeld, vanaf de ontwerpfase 
tot de bronsgieter. 

Een greep uit zijn oeuvre 
Door middel van imposante digitale 
foto’s laat Theo een selectie uit zijn 
oeuvre zien, onder andere de 300 kg 
zware ‘Neerslager” van een steen-
fabriek, gesitueerd aan de dijk op 
weg van Deventer naar Zwolle. ‘ Het 
formulier’ voor het Gemeentehuis 
in Twello duidt nog op het analoge 
tijdperk, waarin een formulier nog 
met de hand ingevuld moest wor-
den. Zelfs de stand van de zon heeft 
de kunstenaar uitvoerig bekeken om 
het beeld goed uit te laten komen. 
De opdracht iets speciaals voor Sal-
land te maken vulde hij in als ‘De 

foekepotterij’. “Leuk dat de kinde-
ren op Vastenavond verkleed langs 
de deuren gaan, het was voor mij 
genoeg reden, dit beeld te maken en 
de typisch gevormde mondjes heb ik 
afgekeken bij jonge vogeltjes in het 
nest”. Het meisje in de wind op de 
Wilpse Dijk, was bijna ter voorko-
ming van koperdiefstal verwijderd, 
maar Theo besloot het te laten bevei-
ligen, zodat het niet ‘meegenomen’ 
kan worden. “Op een dag werd een 
beeld van me in 37 stukken thuis ge-
bracht. De opkoper had de dief aan-
gegeven. Hij repareerde de schade 
door middel van grove stukken die 
hij dichtlaste. Opdrachtgever Motor-
club Welsum verraste hij met twee 
Welsumse kippen. “Die krengen leg-
gen hele kleine, zuinige eitjes”, lacht 
hij, “ik heb ze niet glad afgewerkt 
maar van een grof tekstuur voor-
zien. Dat is minder tijdrovend maar 
vooral erg levendig.” Mary Dressel-
huys heeft hij persoonlijk gekend en 
toen ze hem een geluidsbandje gaf 
ontdekte hij het karakter ‘door mid-
del van haar stem’. Haar sprekend 
lijkende beeltenis staat in het Koets-
huis van de Kleine Noordijk. 

Lebuïnus – benadering vanuit 
de binnenkant 
En dan gaat kunstenaar Theo 
Schreurs vertellen over Lebuïnus en 
zijn eigen interpretatie van een groot 
man in de vorm van een metershoog 
beeld. Daarbij wijst hij ook naar Dirk 
Otten in het publiek. Van zijn hand 
verschenen twee boeken over Lebu-
inus, die de missionaris weer in de 
belangstelling bracht. Omdat een 

fysieke omschrijving van Lebuïnus 
ontbreekt, maakte de kunstenaar 
een oerkrachtig ontwerp van een 
man die door zijn fysieke gesteld-
heid met durf en doorzettingsver-
mogen ooit de IJssel op een door-
waadbare plek is overgestoken. Niet 
de buitenkant is doorslaggevend, zo 
vindt hij, maar de benadering van 
de binnenkant. Een beeld dat herin-
nert aan oerkrachten en de natuur, 
aan watervallen, maar ook aan in-
gewanden en beenderen. Dit beeld 
zal binnenkort een grote rol spelen 
en daarvoor gaf hij de microfoon aan 
Cora Sens, lid van Stichting Cultuur 
Kleine Noordijk. “Eibert de Ruiter 
heeft me overgehaald mee te werken 
aan zijn project rondom Lebuïnus, 
want hij heeft iets bedacht, waar 
veel mensen plezier aan zullen be-
leven.” Het idee behelst een ‘Lebu-
inuspad’ en op deze middag wordt 
het pad als primeur gepresenteerd. 
Een groot plan dat in de kinder-
schoenen staat, maar waarvoor de 
onderhandelingen druk aan de gang 
zijn.” Cora, die vroeger als producer 
in Hilversum aan grote projecten 
heeft meegewerkt, heeft door mid-
del van eigen intrigerende foto’s 
een ‘bidboek’ samengesteld. Het im-
posante beeld ‘Lebuïnus’ van Theo 
Schreurs, dat op de route geregeld 
verplaatst zal worden, zal naast het 
IJsselhotel in Deventer zijn eindbe-
stemming vinden met een imposant 
uitzicht op de IJssel en de skyline 
van Deventer. Naast de historische 
en culturele uitdaging is er ook de 
financiële uitdaging en zijn sponsors 
meer dan welkom. 

Nu is het dan werkelijkheid 
en is straks nu geworden
In memoriam Theo Jans 
21 oktober 1927-15 maart 2008
KLARENBEEK.- “Wie ben jij?” was de gebruikelijke groet van Theo Jans. 
Je antwoord met naam en beroep wuifde hij weg. Nee! Wie ben jij! In-
dringender kan een vraag, een begroeting niet zijn! Theo Jans, artistiek 
houtbewerker, noemde hij zich, maar meer dan dat was hij een feno-
meen! Ooit begonnen als een werkplaats voor zijn met de motorzaag ge-
maakte beelden en uitgegroeid tot een sprookjestuin met annex museum 
heeft hij Klarenbeek op de kaart gezet! Als herinnering aan het fenomeen 
Theo Jans schreef Emma Andrea, thans wonende te Zell am See (Oosten-
rijk) het volgende gedicht. 

STRAKS
 
Straks is dit paradijs verlaten
Tikt enkel de klok nog
Haar minuten weg
Alle tranen ooit gelaten
Verdrogen
Als de theedoek op de heg
 
Het tapijt voelt dan versleten
Van de voeten hier gezet
Die zich schuifelend verzette
Tegen de tijd van het verleden
 
Straks…
Klinkt in deze kamer
Enkel nog de slopershamer
En de gaten in de wand
Verraden de laatste exposant
 

Theo met zijn vingeropstekende knulletje achter de schoolbank. 

De voormalige tuin van artistiek 
houtbewerker Theo Jans.

Slechts beelden blijven over
In je hoofd, je hart en ziel
Hoe lang nog Theo, tover
Je…
Hoe lang nog…
Kan dat hier

De Vundelaar deed mee 
aan de Internationale JOTA
TWELLO.- Afgelopen weekend was 
sinds jaren weer de Jota georgani-
seerd. Een groep vrijwilligers en vier 
officiële zendamateurs zijn bij elkaar 
gaan zitten om na 15 jaar weer een 
groot JOTA activiteit neer te zetten. 
Met behulp van amateurs en Zand-
belt verrijkerverhuur werd er contact 
gelegd met diverse scoutinggroepen 
in de wereld. Op vrijdagavond werd 
de officiële  opening gedaan door 
DJ Sanstorm. Daarna kon het con-
tactleggen en het zenden beginnen. 
Voor alle leeftijdsgroepen was er wat 
georganiseerd. De kleinste hebben 
geprobeerd contact te leggen met 
Madrid. Het huis van Sinterklaas. 
Dit is gelukt ondanks de drukke 
voorbereidingen van Sinterklaas. 
De Kawesta hebben diverse spel-
len gedaan en contact gelegd met 
scouts in Nederland. De Scoutsleef-
tijd hebben een groot memory spel 

gedaan in Twello. Op zaterdagavond 
mocht het kader van de vereniging 
langskomen. Zij zijn in de regio bij 
andere scoutinggroepen gaan kijken 
en probeerden contact te leggen met 
de eigen vereniging. Groepen in de 
driehoek Uchelen, Zwolle, Lochem 
zijn bezocht. Naast het contact leg-
gen werd er ook gekeken hoe an-
dere groepen de JOTA hebben op-
gezet. Op zondagochtend hebben 
de Vunda’s (Scouts met beperking) 
op niveau contact gemaakt met het 
zenden van berichten.  Aan het be-
gin van de zondagmiddag kwam er 
een eind aan het weekend en kon 
er opgeruimd worden. De Vunde-
laar kan terugkijken op een geslaagd 
weekend waarbij ze contact hebben 
gelegd met scoutinggroepen in Ame-
rika, Denemarken, Rusland, Oosten-
rijk, Portugal, Afrika en zo zijn er 
nog een aantal landen gepasseerd. 

Thais feestje bij de Wereldwinkel 
TWELLO.- Tijdens de Fairtrade Week, start 25 oktober, is er in de Wereld-
winkel extra aandacht voor producten uit Thailand. Vier je eigen Thaise 
feestje met de inhoud van het Thaise fairtrade wokpakket. Serveer je wok-
gerechten in stijl in de wok bakjes en eet ze met stokjes. Dit wokpakket voor 
4 personen is te koop voor EUR 14,95 bij Wereldwinkel Twello en op www.
wereldwinkels.nl
De achtste editie van de Fairtrade Week vindt plaats van 25 oktober tot en met  
2 november. Een week lang staat alles in het teken van fairtrade en wordt 
Nederland geprikkeld om fairtrade producten op de boodschappenlijst te 
zetten. Dat is heel eenvoudig, want het assortiment fairtrade gecertificeerde 
producten is veelomvattend en overal verkrijgbaar bij supermarkten, in een 
van de 240 Wereldwinkels en op www.wereldwinkels.nl.

Wildavonden
Op 2, 8 & 9 november vindt de zesde editie plaats van de jaarlijkse

bij Brasserie Kriebelz in Terwolde (18.00 - 22.00 uur).

Jachthoornblazers, brandende vuurkorven, een welkomstdrankje en de gastvrije bediening van Brasserie 
Kriebelz. Het startpunt van een avondvullende wildavond/proeverij. Na het welkomstdrankje wordt een 
demonstratie gegeven met jachthonden. Aansluitend neemt u plaats aan in door wildsferen aangeklede tafels 
en gaat u genieten van een zeer uitgebreid wildbuffet met meer dan 80 gerechten, waaronder: diverse soepen, 
koude en warme voorgerechten, verrassende hoofdgerechten en een spetterend dessertbuffet.

Bent u geen wildliefhebber? Geen probleem. Naast zeer veel wildgerechten worden ook voldoende ‘normale’ 
vlees- en visgerechten geserveerd. Gezien de enorme belangstelling voor de eerdere edities wordt u 
geadviseerd om vooraf te reserveren.

E   info@brasserie-kriebelz.nl Volwassenen € 39,95
T   0571-292022   Kinderen 50% korting
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ALLE 7
OP=OP

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 20 oktober t/m zondag 26 oktober 2014. week 43

1.00

Coop 
roombroodjes  
2 stuks
van 2.39

roombroodjes 1.50

2 
STUKS

2.39

vers gebak
< 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

Warsteiner bier  
krat 24 flesjes à 300 ml
van 14.65
actieprijs per liter   1.39 max. 4 kratten per klant

9.99
14.65

Hero 
gekoelde sappen, jam 295/ 345 gram, 
cassis fles 1250 ml, fruitijs of b’tween

Elstar 
appelen
kilo
van 1.49

0.79
1.49

KILO

Appelen kun 
je op de fruitschaal bewaren, maar 
ze blijven langer goed in de koel-
kast. Op de fruitschaal blijven ze 
tot een week goed. In de koelkast 
kun je ze tot wel 30 dagen bewaren. 

Appelen kun 

Coop 
runder-
sucadelappen  
300 gram
van 3.60/ 3.75

2.49
3.75

300 
GRAM

3.60

Coop 
appel- of 
kersenfl appen  
4 stuks
van 3.56

2.00
3.56

4 
STUKS

vers uit eigen oven

Coop 
mandarijnen
net 750 gram
van 2.79

nieuwe Spaanse oogst

1.39
2.79

750 
GRAM

Citrusvruchten 
als sinaasappelen, mandarijnen, 
citroenen en grapefruit blijven op 
de fruitschaal 1 tot 3 weken goed. 

Alle Maaslander 
gesneden en 
stukken kaas
pakje of stuk 175-500 gram
bijv. jong pakje 175 gram
van 2.79 voor 2.09

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

25% 
KORTING*
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Sutton 15 - 7327 AB - Apeldoorn
Telefoon: 055 5415132 
Fax: 055 – 5414733 
Email: info@enwij.nl

www.enwij.nl

 

• Een NCP gecertifi ceerd Technisch 
 Beveiligings- en Branddetectiebedrijf

• Camerasystemen en Toegangscontrole

• Voor de zakelijke en particuliere markt

• 24-uurs service

• Hoge kwaliteit tegen een concurrerende 

 prijs (voldoet aan Uneto- en Borgeisen)

• Wij nemen al uw zorgen uit handen. 

 Van advies, installatie tot en met de 

 opvolging (meldkamer)

Discozwemmen 
bij zwembad
de Schaeck
TWELLO.- Aanstaande vrijdag 24 
oktober kun je weer komen disco-
zwemmen bij de Schaeck. Van 19.00 
tot 21.00 uur is de jeugd van 9 tot 
en met 15 jaar van harte welkom, DJ 
Roy Schoenaker zal deze avond weer 
spetterende hits draaien waarbij 
de discolichten in de donkere bad-
hal goed uit komen. Je vader en/of 
moeder mogen je wel brengen, maar 
mogen niet in de badhal komen. Zij 
kunnen misschien (stiekem) kijken 
vanuit de horeca, maar onze bad-
juffen zullen een oogje in het zeil 
houden of alles wel goed verloopt. 
Mensen met een beperking zijn tij-
dens deze activiteit ook van harte 
welkom. Een eventuele begeleider 
mag dan gratis mee. Tijdens het dis-
cozwemmen is het ook leuk om een 
keer je verjaardagsfeestje te vieren. 
Je kunt dan vooraf eten en drinken 
met je vrienden en vriendinnen en 
daarna lekker gaan zwemmen. Kom 
jij ook discozwemmen op vrijdag 24 
oktober? 

Dorpscontactpersoon al ruim 
een jaar actief 
POSTERENK/BUSSLOO.- Sinds 
september 2013 maken de kernen 
Posterenk en Bussloo gebruik van 
een dorpscontactpersoon.(DCP) 
Hiervoor is Anita Huisman - Kieze-
brink aangesteld voor een periode 
van twee jaar. De provincie Gelder-
land en de gemeente Voorst hebben 
hiervoor een subsidieregeling inge-
steld met als doel de leefbaarheid in 
de kernen te versterken. Vanwege de 
verbinding tussen de dorpen Bus-
sloo en Posterenk onder meer door 
de Basisschool St. Martinus en SV 
Cupa, hebben beide kernen samen 
één dorpscontactpersoon.

Informatie avond
Allereerst is vorig jaar gestart met 
een goed bezochte informatieavond 
waarbij alle inwoners positief rea-
geerden op de plannen voor het pro-
ject “Goed en Gezond Samen Leven 
in de kernen Posterenk en Bussloo” 
Het projectplan kent als doelstelling 
dat elke burger zo lang mogelijk op 
een veilige en gezonde wijze kan 
leven in het dorp met een volwaar-
dige en vanuit eigen kracht ingezette 
participatie. Vastgesteld werd dat 
Posterenk en Bussloo al vele goede 
voorbeelden kent van betrokkenheid 
op deze wijze. Er zijn drie thema’s 
opgenomen in het plan: Sociale vei-
ligheid, Gezondheid en Welzijn en 
Posterenk en Bussloo in beweging. 
Hiervoor waren drie gastsprekers 
uitgenodigd. Naar aanleiding van 
bovengenoemde thema’s zijn tijdens 
de avond de werkgroepen ontstaan, 
die samen met de DCP de plannen 
concreet gaan maken. Tevens werd 
geconstateerd dat er al veel activitei-
ten plaats vinden in de dorpen maar 
dat dit weinig bekend was. 

Activiteiten
Tijdens de beursvloer in oktober 
2013 heeft de dorpscontactpersoon 
een deal gesloten met een reclame-
bureau. De deal heeft gezorgd voor 
een nieuwsbrief per kwartaal. Hier-
in staan de nieuws items vermeld 
met een overzicht van alle Buurt 
& Sport activiteiten uit de kernen.  
De dorpscontactpersoon heeft de 
taak om verbindingen te leggen tus-
sen bestaande verenigingen en or-
ganisaties, maar ook nieuwe initia-
tieven op te zetten. In januari is er 
een wandelgroep gestart. Genieten 
van de buitenlucht, andere wandel-
liefhebbers ontmoeten en wat aan 
je conditie doen is wat we beogen. 
Wekelijks gaat een groep wandelaars 
om 9.30 uur vanaf de Wilpermolen 

van start.  De activiteit is gratis en ie-
dereen is welkom om mee te komen 
wandelen. Tevens is er de weke-
lijkse trimclubavond bij Cupa op de 
maandagavond om 19.30 uur. Ook 
kunt u op zondag meefietsen met 
een groep ATB’ers vanuit Posterenk. 
In februari was de organisatie van 
Hartveilig wonen uitgenodigd om 
een presentatie te geven voor alle 
inwoners van Posterenk en omge-
ving. De nieuwe AED hangt bij de 
firma Hekkers & van het Spijker. 
Op deze avond hebben veel inwo-
ners aangegeven een cursusavond 
hiervoor te willen volgen, binnen-
kort volgen de herhalingsavonden. 
Er is een Groeps-App aangemaakt 
door de werkgroep Veiligheid om 
melding naar elkaar te doen bij ca-
lamiteiten en verdachte situaties.  
De werkgroep Welzijn en Zorg heeft 
allereerst steekproefsgewijs een en-
quête gehouden, waarin de vragen 
over burenhulp aan de orde kwa-
men. Het is belangrijk dat iedereen 
in Posterenk en Bussloo aandacht 
heeft voor elkaar. In de laatste 
nieuwsbrief staat een artikel over 
burenhulp waarin wordt vermeld 
wie de contactpersonen uit Poste-
renk en Bussloo zijn, die in eerste 
instantie verder kunnen helpen. 

Ideeën en opmerkingen 
Vanuit de Wilpermolen is een acti-
viteitencommissie die de Posterenk-
sche Zondag en het jaarlijkse buurt-
volleybal bij Pampus organiseert. 

Momenteel is een werkgroep bezig 
met de voorbereiding voor een foto-
presentatie uit de jaren 1945-1960 
op zondagmiddag 9 november vanaf 
14.30 uur in de molen. Het is de be-
doeling dat de families uit Posterenk 
en de bezoekers haar verhalen vertel-
len. Ook kan men op zaterdagavond 
25 oktober pizza’s eten bij de molen 
in Posterenk. Er wordt een heuse 
pizza-bakker ingehuurd. Heerlijk sa-
men eten vanaf 18.30 uur. Voor de 
komende periode wil de basisschool 
St. Martinus in Bussloo graag in con-
tact komen met creatieve grootouders 
of andere vrijwilligers die het leuk 
vinden om af en toe te helpen met 
de creatieve middag. Hiervoor kan 
men zich aanmelden bij de basis-
school of bij de dorpscontactpersoon.  
Er gaat een nieuwe werkgroep star-
ten die volgend jaar de bevrijding in 
Posterenk onder de aandacht brengt 
samen met de Posterenksche verha-
len en materialen uit de oorlogsjaren.  
De bovengenoemde activiteiten 
van het afgelopen jaar worden 
voortgezet en er zullen nog meer 
nieuwe activiteiten plaatsvinden 
op sportief en cultureel gebied.  
De belangenvereniging zal op haar 
komende jaarvergadering het thema 
burgerparticipatie verder uitwerken. 
Voor meer informatie, opmerkingen 
of ideeën kunt u contact opnemen 
met Anita Huisman, dorpscontact-
persoon-buurtsportcoach in Poste-
renk en Bussloo (0571) 26 12 03 of 
huisman.anita@upcmail.nl 

Wekelijks gaat een groep wandelaars op pad voor een 
wandeling door de omgeving.

Voorst schrijft geschiedenis: ‘Terug 
naar de bron’ van start

WILP.-  Ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van de Oudheid-
kundige Kring Voorst (OKV) is een 
Facebook pagina “Voorst schrijft ge-
schiedenis” gestart met daarop ver-
schillende projecten. Iedere maand 
begint een nieuw project of wordt 
een bezoek gebracht aan een pro-
ject door belangstellenden. Op don-
derdag 16 oktober ging het project 
‘Terug naar de bron’ van start. In de 
Dorpskerk van Wilp gingen twintig 
geïnteresseerden aan de slag op ba-
sis van een inleiding van Jan Lub-
berts (over stromen en bronnen in 
Voorst) en Eddy Eggink die vertelde 
over de zogenaamde ‘leylijnen’, 
energielijnen in het landschap. 

Locatie:  
Brasserie Korderijnk
Stationsstraat 31
7391 EH Twello

Aanvang: 
Onvangst 19.30 uur.
Start 20.00 uur, na afl oop 
is er tijd voor een drankje.
Eindtijd 22.00 uur.

Per 1 januari 2015 wordt 
de werkkostenregeling 
defi nitief ingevoerd voor 
alle werkgevers. Bent u 
daar klaar voor? Overziet 
u alle consequenties? 
Laat niet onnodig geld 
liggen! 

Kom naar de gratis 
bijeenkomst voor 
werkgevers op 
maandag 3 november!
Aanmelden via 
schimmelenplante.nl.

‘Ik zie het 
allemaal wel’ 

In de kerk werd de plaats bekeken 
waar mogelijk de waterbron zich be-
vindt. Het onderzoek van twee bron-
nen staat vast: (1) De Flierte en (2) 
het gebied tussen Stougraaf en Grote 
Wetering. Waar beginnen ze precies, 
waar komt het bronwater vandaan, 
hoe hebben ze het landschap van 
Voorst in de loop van de eeuwen 
bepaald? Meedoen? Of een andere 
bron bij de kop pakken? Reageer en 
de OKV neemt contact met u/je op 
via info@okvvoorst.nl. Kijk ook op 
Facebook “Voorst schrijft geschiede-
nis” of op de site www.okvvoorst.
nl. Meld u aan voor de nieuwsbrief 
waar alle projecten met hun wetens-
waardigheden staan vermeld!

Belangstellenden luisteren naar een inleiding van het 
project Terug naar de bron.

 

mailto:huisman.anita@upcmail.nl


STARINK
schoenen & tassen

Schubertlaan 28, Apeldoorn (zuid), T. 055-5333063 

GRATIS PARKEREN, VRIJDAG KOOPAVOND 

      www.starinkschoenen.nl

Op deze dag is er een specialist in huis die alles gaat vertellen over Durea 
en de nieuwe herenschoenen van het merk Gijs. Tevens is er een preview 

van de nieuwe zomercollectie 2015 te zien.

GRATIS ATTENTIE 
DEZE DAG!!

30 OKTOBER
Durea/Gijs Dag van 10.00-17.00 uur

loopt als gegoten
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Prins Bernhardstraat 8 • 7391 DL Twello • 0571 - 271976
info@vannieltwello.nl • www.vannieltwello.nl

De totaalinstallateur uit uw regio voor particulieren en bedrijven!

Gas - Water - Sanitair - Dakwerken
Elektra - Centrale Verwarming 

Service en Onderhoud 

Postkantoor in PLUS Imanse
KLARENBEEK.- U kunt nu pakketten versturen of post- en pakketzegels ko-
pen en/of (aangetekende) brieven en/of pakketten versturen voor binnen- en 
buitenland bij het PostNL Postkantoor in de Plus Imanse aan de Hoofdweg 
86. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 
uur en zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur. 

Ook sponsoren sportclub zijn Klarenbeek 
gunstig gezind bij realisatie MFC
KLARENBEEK.- De Sponsorcommissie van Spotclub Klarenbeek (ScK) 
meldt dat mede door de inbreng van vele vrijwilligers men met grote 
sprongen vooruit naar het moment van in gebruik name van het Multi 
functionele centrum (MFc) Klarenbeek. De rol van de sponsoren van 
ScK, het regionale bedrijfsleven, mag hierbij echter ook niet onderbe-
licht blijven. Zij spelen een belangrijke rol bij de realisatie en verlenen in 
allerlei verschillende vormen hun medewerking. Hoog tijd dus om ook 
hier aandacht aan te besteden aan de hand van een aantal voorbeelden. 

Neem het grondwerk, dat rondom en 
onder het MFC is gerealiseerd. Wat een 
kuubs aan zand hebben de machines 
van Hertgers transport en van Mou-
rik uitgegraven, verplaatst en geëga-
liseerd. Je zou het eens allemaal met 
de hand moeten doen, onvoorstelbaar! 
Inkoop van materialen wordt veelal, 
waar mogelijk, gedaan bij de sponso-
ren van SCK. Bedrijven zijn de sport-
club hierbij veelal erg gunstig gezind 
door scherpe inkooptarieven. Denk 
aan inkoop van afvoer- en loodgieter-
smaterialen door installatiebedrijven 
zoals De Jong en Tromp, maar bijvoor-
beeld ook de binnendeuren die door 
hoofdsponsor van de vereniging, Kre-
pel Group met een fikse korting zijn 
geleverd.  In het horeca gedeelte is het 
ontwerp van de inrichting (en vervol-

gens begeleid) door Marloes Dijkhof 
van Project & Design, in samenspraak 
met Grolsch voor het bargeheel. 
Kleurstellingen op de meters aan 
glasvezelbehang geleverd door Brug-
man Schilderwerken wordt ook door 
Marloes verzorgd. De zonnewering 
en vloer zal straks worden verzorgd 
door Smeltink woninginrichting, dat 
is wel aan Hans en zijn team uit te be-
steden. Ruim baan wordt nog gemaakt 
voor Piet van Heeren en zijn team van 
Basis sportvloeren, die vanaf begin 
november een ‘klasse-1’ sportvloer in 
de sporthal gaat neerleggen. Bovenin 
deze sporthal hangen reeds de ge-
luidsboxen welke geleverd zijn door 
Michel ten Hage van Factor Pro Au-
dio. Hij verzorgd tevens de audio in de 
rest van het MFC. Gerelateerd hieraan 

is het vele vrijwilligers elektrowerk 
dat wordt uitgevoerd door een mede-
werker van Bloem elektrotechniek. 
Veel betrokkenheid is er ook vanuit 
de direct betrokken bedrijven Dijkhof 
Bouw, van Dalen installatietechniek 
en ten Hove installatietechniek. Al 
is het alleen al de vrijheid die wordt 
geboden in de samenwerking met de 
vele vrijwilligerswerkzaamheden, het 
loopt eigenlijk vlekkeloos over in el-
kaar. Sommige medewerkers zetten 
alleen een andere pet op na vijf uur 
om als vrijwilliger gewoon die taken 
voort te zetten. Schitterend om te zien! 
Rondom het MFC liggen vele klinkers 
afkomstig van De Woudhof en een 
nieuw toegangshek naar het hoofdveld 
vanaf de kleedkamers wordt gerea-
liseerd door Buiting Metaalwerken. 
Dit zijn slechts enkele voorbeel-
den, indirect verlenen er nog veel 
meer bedrijven medewerking. Al is 
het alleen al door het gereedschap 
dat bijvoorbeeld gebruikt wordt bij 
de realisatie. Verder geldt: “Waar 
namen genoemd worden, worden 
namen vergeten.” Ook aan hen is 
uiteraard dit dankwoord gericht! 

Ruimtelijke Muurkunst
TWELLO/ZUTPHEN.- Wilma en Pieter de Walle exposeren samen met Hans 
Hoog Stoevenbelt en Hendrik Planting tot 25 oktober in Zutphen. Tot 25 ok-
tober zijn de werken te bezichtigen in Expositieruimte ‘Hendrik’, Laarstraat 
81 in Zutphen op donderdag, vrijdag en zaterdag om 13:00 tot 17:00 uur. 

Met spoed opvang gezocht 
voor vijftien schuwe katjes
KLARENBEEK.- Dierenasiel de Kui-
pershoek doet een dringend beroep 
aan dierenvrienden die in het bezit 
zijn van een buitenplaats, zoals een 
manege, boerderij of andere locatie in 
een buitengebied, waar met spoed en-
kele schuwe katjes geplaatst kunnen 
worden. Deze katjes zijn via vangac-
ties bij het asiel binnengekomen en 
inmiddels zo’n vijf maanden oud. 
Ze zijn te verwilderd om geplaatst te 
kunnen worden als huiskatje, van-
daar dat het asiel dringend op zoek 

is naar ‘buitenplaatsen’. Mocht u 
over een buitenplaats beschikken en 
twee of meer schuwe katjes een plek 
kunnen bieden, neem dan contact op 
met Dierenasiel de Kuipershoek, tel. 
(055) 506 86 00. Al deze schuwe kat-
jes zijn of worden ‘geholpen’ en kun-
nen dus niet meer voor nageslacht 
zorgen. U krijgt ze bovendien gratis. 
Met toezicht en wat bijvoeren kun-
nen deze ‘muizenvangers’ qua karak-
ter gewoon zichzelf zijn en krijgen ze 
op deze manier een tweede kans.

Duurzaam kokkerellen op 
AOC Oost voor Wereldvoedseldag
 
TWELLO - In aanloop naar We-
reldvoedseldag op 16 oktober 
hebben leerlingen van AOc Oost 
Twello afgelopen dinsdag een we-
reldmaaltijd klaar gemaakt en ge-
serveerd aan zo’n 100 gasten. De 
actie valt samen met de Oeganda-
reis van AOc Oost. 

Gedekte tafels dinsdagavond in AOC 
Oost. Leerlingen zijn druk in de weer 
met het ontvangen van gasten en het 
voorbereiden van de wereldmaaltijd. 
Zo ook de eerstejaarsleerling Justin 
Uiterweerd (13). Hij is druk bezig 
met de voorbereiding van de gezonde 
smoothies gemaakt van ingezameld 
fruit. “Ik heb geholpen met het in-
schenken van de smoothies. Het is 
een leuke ervaring en het maakt me 
bewust dat ik wat verstandiger om 
kan gaan met mijn eten. Normaal ge-
sproken let ik daar niet zo op.” 

Mondiaal Platform
AOC Oost hoopt met het diner 
aandacht te vragen voor de wereld-
voedselproblematiek. Ook wordt 
voedselverspilling op een creatieve 
manier onder de aandacht gebracht. 
Het initiatief voor de wereldmaaltijd 
is afkomstig van het Mondiaal Plat-
form gemeente Voorst onder leiding 
van Mieke van Ee en Otto Westerink. 
In het voorjaar besloten zij samen-
werking te zoeken met AOC Oost 
en op die manier aandacht te vra-
gen voor de oneerlijke verdeling van 
voedsel in de wereld. Westerink legt 
uit: “Het zou beter zijn als mensen 
minder vlees eten en meer vegeta-
risch. Er moet meer bewustwording 
komen. Daarom hebben we voor 
vanavond een maaltijd samengesteld 
die compleet duurzaam is.” De af-
delingen Voorst en Salland van LTO 
Noord zorgden dinsdag voor zoveel 
mogelijk producten uit eigen streek.

Oeganda
De wereldmaaltijd valt samen met 
de Oegandareis van de vierdejaars-
leerlingen van AOC Oost. Onder 
leiding van docent Pieter Temminck 

houden leerlingen zich bezig met 
het aanleggen van onder andere 
moestuinen. Die kennisoverdracht 
van AOC-leerlingen juichen Wes-
terink en Van Ee van het Mondiaal 
Platform toe. “Leerlingen kunnen 
met eigen ogen zien dat het be-
langrijk is dat voedsel niet verloren 
gaat.” Tijdens een Skypeverbinding 
met vierdejaarsleerlingen die nu in 
Oeganda verblijven werd ingegaan 
op de problematiek.

Voedselverdeling
De avond werd geopend met een 
openingswoord van locatiedirecteur 
Ben ter Haar. Hij benadrukte dat 
mensen in Nederland zich geen zor-
gen hoeven te maken om eten. “Als 
we iets willen eten, kopen we het in 
de supermarkt, maar dat is niet over-
al vanzelfsprekend.” De verdeling is 
volgens Ter Haar slecht en boven-
dien wordt er veel eten weggegooid 
in Nederland. Ter Haar is trots op 
de school en de actie. “Leerlingen 
en docenten zijn samen heel hard 
aan het kokkerellen geweest.” Wet-
houder Harjo Pinkster (Onderwijs), 
ook aanwezig, prijst de school. Hij 
noemde de maaltijd een ‘mooie ma-

nier om mensen te verbinden’. 

Smoothie
De ‘sobere’ maaltijd bevatte onder 
andere de maïspap die mensen ook 
in Oeganda eten. Daarnaast stonden 
er smoothies op het menu. Leerlin-
gen mochten eerder ‘fruit met een 
vlekje’ inleveren waar vervolgens 
dinsdagavond smoothies van ge-
maakt werden. Volgens docente An-
net Scholten wil de school hiermee 
leerlingen ervan bewust maken dat 
we heel veel afval produceren. “Met 
zorg klaargemaakte broodjes zien wij 
regelmatig in - of erger nog - naast 
de afvalbak verdwijnen”, liet Annet 
Scholten weten. Een groep leerlin-
gen heeft onder leiding van docenten 
het afval geïnspecteerd en deze leer-
lingen presenteerden informatie die 
dit heeft opgeleverd. Zo wordt er per 
dag 7 kg aan goed eten zoals brood, 
appels en ander fruit, koekjes en nog 
veel meer, door de leerlingen wegge-
gooid. Speciaal voor de gelegenheid 
was Tjeerd van Dixhoorn van Crêpes 
en Smoothies uit Deventer aanwezig. 
Hij deed belangeloos mee en leverde 
onder andere de smoothiemachines 
en stelde de recepten samen. 

Genieten van de door het Mondiaal platform en AOC Oost 
georganiseerde wereldmaaltijd.

Spooktocht bij Scoutinggroep De Vundelaar
TWELLO.- Op vrijdag 7 november or-
ganiseert Scouting De Vundelaar een 
spannende spooktocht. Alle kinderen 
tot en met 10 jaar zijn welkom, mits je 
niet snel bang bent want het wordt heel 
spannend. De aanvang is om 18.45 uur 

bij het clubgebouw van De Vundelaar 
aan de Kerklaan 3 in Twello. De spook-
tocht begint om 19.00 uur en eindigt 
rond 20.00 uur. Voor de ouders die 
hun kinderen op komen halen, wacht 
er thee en koffie. Voor kinderen is er 

na afloop wat lekkers te drinken. Aan-
melden kan door een mail te sturen 
naar r.koers@hotmail.com. Ook kan je 
je aanmelden bij het clubgebouw, elke 
woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 
uur. Deelname kost € 1,50.

Eerste Gangmakersavond 
de Benring
VOORST.- Op dinsdagavond 4 no-
vember vindt van 19.30 tot 21.30 
uur de eerste Gangmakersavond 
plaats rondom de vernieuwing van 
de Benring in Voorst. Wat gaat er 
gebeuren? Op de Gangmakersavon-
den wordt er gesproken over de 
vernieuwing van De Benring. Elke 
acht weken zijn betrokkenen wel-
kom in de Benring of op een andere 
plek in het dorp. Het is een leuke 
manier om elkaar op de hoogte te 
houden. Op de eerste Gangmakers-

avond wordt onder andere ingegaan 
op de voortgang van de plannen 
met de Benring, start de coöperatie 
met het werven van leden en vertelt 
Trimenzo waarom vrijwilligers zo 
belangrijk zijn. Bovendien kijken 
belangstellenden en organisatoren 
samen vooruit naar de volgende 
Gangmakersavond. Deze avond 
wordt gehouden in de recreatiezaal 
van De Benring. Meer info: ben-
ring@habion.nl. Kijk ook op: www.
een2ejeugd.nl

High Tea bij scouting Gelre Groep

TWELLO.- De meiden van scouting vereniging Gelre Groep namen High tea afgelopen 
zaterdag wel heel letterlijk. Op grote hoogte schonken zij de thee voor hun moeders in.  
In alle vroegte waren de meiden van de scouting al druk bezig. Zelf scones, taart-
jes en andere lekkernij maken. Dit alles om hun moeders een lekker te verwen-
nen. Bij aankomst van de moeders keken een aantal van hen toch even raar op. 
De kinderen hadden namelijk de tafels voor de High Tea op hoogte gebracht. Na 
een paar subtiele moves zaten alle moeders en dochters en konden zij genieten 
van hun eigen gemaakte lekkernijen.

mailto:r.koers@hotmail.com
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Ook Radboudkerk gaat dicht

Parochiebestuur omgeving 
Deventer sluit kerken
DE WORP.- Te weinig financiële mid-
delen en minder kerkgangers zijn de 
belangrijkste oorzaken van het slui-
ten van vijf kerken in de regio Deven-
ter. Met pijn in het hart zijn de paro-
chianen op de hoogte gebracht door 
het parochiebestuur. Onder de vijf 
kerken in de regio Deventer die moet 
sluiten zit ook de Radboudkerk aan 
de Twelloseweg op de Worp. Cijfers 

wijzen uit dat het aantal kerkgangers 
sterk afneemt. Het aantal kerkgebou-
wen bleef altijd nog gelijk, nu kan het 
niet anders dat sommigen moeten 
sluiten. Het is de bedoeling de vijf 
kerkgebouwen in de regio Deventer 
al in 2015 dicht gaan. Deze kerkge-
bouwen zullen als onroerend goed op 
de markt komen en er zal een andere 
bestemming voor moeten komen.

Molukse Pröttelpot 
op 1 november
POSTERENK.- In gebouw Bethel aan de Grotenhuisweg 13a in Poste-
renk wordt op 1 november een Molukse Pröttelpot gehouden. Dika Boe-
loerditty is één van de koks en zij heeft er ontzettend veel zin in om de 
gasten een typisch Molukse maaltijd voor te schotelen.

Cursus astrologie
VOORST. - Binnenkort gaat de beginnerscursus astrologie van start in Zutphen 
en Apeldoorn. Deze cursus is zo ontworpen, dat je stap voor stap je eigen horos-
coop leert doorgronden en vervolgens horoscopen van anderen kunt gaan duiden. 
Omdat elk natuurlijk leerproces van “globaal” naar “specifiek” verloopt, werken 
ze van de grote verbanden (de hemisferen, de elementen) steeds meer naar de 
details toe (de planeten, de aspecten). Uiteindelijk is dit ook de juiste manier voor 
het duiden van een geboortehoroscoop, zoals je dit na het volgen van de cursus 
zelfstandig kunt gaan doen. Voor meer informatie: rikhendriksastrologie.com.

In de gemeente Voorst woont een flink 
aantal mensen die oorspronkelijk af-
komstig zijn uit de Molukken. In 1951 
werden Molukse KNIL-militairen 
en hun gezinnen overgeplaatst naar 
Nederland voor - zoals zij toen dach-
ten - een tijdelijk verblijf. Anno 2014 
verblijven de nakomelingen van deze 
voormalige KNIL-militairen hier nog 
steeds. Hoewel men ingeweven lijkt 
te zijn binnen de Nederlandse samen-
leving, heeft de Molukker zijn eigen 
identiteit willen en weten te behou-
den. Een duidelijk onderdeel van het 
Moluks-zijn is religie. Belangrijke mo-
menten worden begeleid met gebed. 
Altijd aanwezig in een typisch Moluks 
huishouden is de piring natsar, een 
schoteltje of schaaltje waarop - als een 
offer - wat kleingeld ligt.
In elk Moluks gezin is er altijd wel 
iemand die zich actief bezighoudt 
met muziek. Een straat in een wille-
keurige Molukse woonwijk zou met 
gemak een paar muziekbandjes kun-
nen opleveren. Wel eens een Moluk-
ker horen zingen? Wat zal opvallen is 
dat men vaak niet de leadvocal zingt 
maar de harmony. De familieband is 
zeer hecht te noemen. Het ouderlijk 

huis is en blijft een thuisbasis voor 
alle gezinsleden. Dit ouderlijk huis 
wordt ook vaak weer door één van de 
kinderen bewoond, na het overlijden 
van de ouders. En: als men een Moluk-
ker als groet hoort zeggen ‘Dag tante’ 
dan hoeft dat niet per se te betekenen 
dat deze vrouw een bloedverwant is. 
In plaats van de in Nederland gebrui-
kelijke groet ‘dag mevrouw / meneer’ 
zegt een Molukker ‘dag tante / oom’. 
Natuurlijk lust een Molukker net als 
iedereen in Nederland ‘snert’. Hij zal 
het alléén niet met roggebrood eten 
maar giet de snert over zijn rijst! Ty-
pisch Molukse gerechten zijn: Papeda 
met pinang kuning, een soort papje 
van sago, waarbij een visgerecht (de 
pinang kuning) wordt geserveerd. 
Koho-koho, een salade gemaakt van 
(doorgaans) rode kool en vis (vaak 
zure haring!) De gastvrijheid van Mo-
lukkers is groot: een afspraak maken 
is niet nodig. Je kunt er altijd terecht. 
Mee-eten? Geen probleem! Ook zin 
om te komen eten bij de Pröttelpot? 
Geef je uiterlijk 28 oktober op via prot-
telpot@hotmail.com of telefoonnum-
mer 06-53238600. Graag tot ziens op 
1 november!

KNVB kaderscholing 
meidenvoetbal bij Voorwaarts
TWELLO.- Het meisjes- en vrouwenvoetbal ontwikkelt zich de laatste 
tijd erg snel. Om trainers en verenigingen te ondersteunen bij het or-
ganiseren van goede en leuke trainingen voor meisjes, organiseert de 
KNVB scholingen in district Oost.

Afgelopen woensdagavond gaven 
Roos Brouwer en haar collega Fred 
op het kunstgras bij Voorwaarts een 
demonstratie training voor trainers 
van dames en meiden voetbalteams. 
De animo voor de avond was groot, 
trainers van verschillende clubs na-
men hieraan deel. 
Tijdens een gezamenlijke start in 
de kantine van Voorwaarts kregen 
de trainers een stukje theorie uit-
leg waarbij de nadruk lag op de 
verschillen tussen het trainen van 
jongens en meiden. Waar moet je op 
letten wanneer je voetbal training 
geeft aan dames en meisjes en wat 
zijn de do’s en don’ts. Hoe geef ik 
een leuke training? Waar moet ik 
rekening mee houden als ik meis-
jes train? Hoe kan ik meisjes het 

beste begeleiden? Roos en Fred ga-
ven een bevlogen presentatie en de 
deelnemers waren enthousiast. Na 
dit stukje theorie gingen de trainers 
het veld op waar Roos en Fred een 
demo-training gaven aan de D en E 
meiden van SV Voorwaarts. Tijdens 
deze training was er veel interac-
tie met de deelnemers en werden 
er verschillende spelvormen gede-
monstreerd. Zowel de deelnemers 
aan de kaderscholing als de voet-
balmeiden waren erg enthousiast. 
Na afloop van het praktijkgedeelte 
op het veld volgde er een terug-
koppeling in de kantine en was er 
ook ruimte voor het uitwisselen 
van kennis tussen de deelnemers. 
De deelnemers ontvingen van de 
KNVB een mooi certificaat.

 
 

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 24 oktober
ontvangt u na 18.00 uur een waardebon 
bij aankoop vanaf €20,-
Deze waardebonnen zijn de gehele week in te leveren 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

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 VALEWEIDE

DE WAARDEBONNEN WORDEN U 

AANGEBODEN DOOR ONDERSTAANDE TC LEDEN

Ringfoto van de Worp

Ruud Bakker
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Natuurwerkdag
WELSUM.- Ieder jaar, op de eerste zaterdag van november, vindt de jaarlijkse 
natuurwerkdag in Welsum plaats. Dit jaar is dat dus op 1 november en is de  
startlocatie boerderij de Blankemate van de familie Hartmans, Arkerstraat 
te Welsum. De ontvangst is met koffie/thee om negen uur. Hierna begint het 
snoeien van wilgen enzovoorts. Het zou mooi zijn als iedereen zelf snoeige-
reedschap, handschoenen en laarzen mee neemt. Van te voren graag even 
aanmelden per e-mail of telefoon in verband met de koffie en broodjes. Als 
het weer op 1 november erg slecht is, is 8 november de uitwijkdatum. De 
natuurwerkdag duurt tot ca  14.00 uur. Aanmelden bij Anton Karrenbeld: 
telefoon (0570) 56 16 77, anton.karrenbeld@hotmail.com.

Verder kijken op zondag met 
Jose Starmans:

‘Voeding is niet alleen materieel’
TWELLO.- Op het snijvlak van geest 
en lichaam, waarin spiritualiteit een 
grote rol gaat spelen zoeken mensen 
wegen om deze spiritualiteit door 
meditatie en expressie te vertalen 
in de praktijk van alle dag. ‘Voeding 
en de Kracht van je Bewustzijn’. Dit 
thema behandelt Jose Starmans, do-
cente yoga en therapeute op zondag 
26 oktober, de eerste ‘Verder kijken 
op zondag’, een aantal bijeenkom-
sten op zondagmorgen in de huis-
kamer van Wiel Palmen. Met drie 
andere vrouwen beheert Jose Star-
mans het holistisch gezondheids-
centrum Via Natura in Deventer. 
‘Ik wil laten ervaren hoe je kunt cre-
eren vanuit wat je werkelijk bent, 
vanuit de verbinding met de bron 
waaruit je bent ontstaan, vanuit de 
kracht van je bewustzijn. Vaak lijkt 
het alsof alles je overkomt. Maar als 
je jezelf schoonmaakt, je eigen refe-
rentiekaders opheldert, vooral het 
onbewuste, gebeuren er wonderen. 
Wat staat er tussen jou en je werke-
lijke kracht, wat staat er tussen jou 
en het ontvangen wat je nodig hebt? 
Als je dat opruimt, ontvang je on-
eindige energie en bewustzijn. Zo 
creëer je.’ Dit principe wil Starmans 
toespitsen op het ontvangen van 
levenskracht, voeding. ‘Voeding is 
niet alleen materieel, maar vooral in 
de vorm van energie uit bijvoorbeeld 
licht, magnetisme van de aarde, uit-
eindelijk het bewustzijn dat alles 

doordringt. Je materiële voedsel kan 
je zelfs transformeren tot de hoogste 
kwaliteit vanuit de kracht van je be-
wustzijn. Dat laat ik een ieder erva-
ren via een ritueel met water.’ 
Verder kijken dan je gewend bent, 
op zondag van 11.30 uur tot 13.30 
uur in de huiskamer van Wiel Pal-
men, Twello. Een eenvoudige maar 
voedzame lunch wordt gratis aange-
boden. Er wordt alleen een bijdrage 
gevraagd naar draagkracht voor het 
werk van stichting Hatemalo Nepal. 
www.hatemalo.nl. Uitgebreide in-
formatie over het onderwerp op de 
desbetreffende zondag wordt een 
week van te voren toegestuurd. Aan-
tal deelnemers tussen zeven en tien. 
Opgeven: email palme060@gmail.
com of 0571 272911/06 27028796. 
De volgende ‘Verder kijken op zon-
dag ’is op 30 november. Christine 
En gel-Paulson over ‘Het meetbare 
geluk’

Gecombineerd optreden in dorpskerk 
WILP.- Zondagmiddag 2 november 
verzorgt het kunstenaarsechtpaar 
Marius en Ingeborg van Dokkum 
vanaf 15.00 uur een gecombineerd 
optreden. Ingeborg speelt op het Na-
ber Orgel en Marius laat schilderijen 
en illustraties zien en licht zijn werk 
toe.
Marius van Dokkum studeerde aan 
de Academie voor Beeldende Kun-
sten (CABK) in Kampen, met als 
hoofdvak illustratie. Na de academie 
vestigde hij zich in Apeldoorn, waar 
hij werkzaam is als schilder, teke-
naar en illustrator. Zijn schilderijen 
bestaan uit portretten, stillevens en 
vrije onderwerpen. In zijn vrije on-
derwerpen komen meestal heden-
daagse mensen voor in hun eigen 
leefomgeving. Veelal zijn het zeer 
herkenbare situaties en met oog voor 
detail laat hij ons zien hoe mensen 
met elkaar omgaan. Maar achter 

deze misschien op het eerste oog 
wat lachwekkende situaties schuilt 
vaak een andere wereld met symbo-
liek.  In feite houdt Marius van Dok-
kum ons een spiegel voor. Naast het 
schilderen in olieverf maakt hij we-
kelijks portrettekeningen van men-
sen. Ook maakt hij (kinder) boeken, 
met als onderwerp: ‘Opa Jan’.
Ingeborg van Dokkum-Prins studeer-
de met succes het hoofdvak orgel 
aan het conservatorium in Alkmaar. 
Ook heeft ze een aantal jaar koordi-
rectie gevolgd.  In 1986 verhuisde ze 
naar Ugchelen (bij Apeldoorn). Van 
1991 tot 2000 was ze cantor organist 
in de ‘Ontmoetingskerk’ te Doetin-
chem, vanaf 2000 cantor organist in 
de Bronkerk te Ugchelen. Ze geeft 
concerten, begeleidt koren en solis-
ten, is dirigent van een amateurkoor 
en heeft een zich uitbreidende les-
praktijk. Vanaf september 2012 stu-

deerde ze voor het master diploma 
orgel bij Jos van der Kooy aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den 
Haag en legde met goed gevolg het 
examen af op 23 juni 2014 in de 
Westerkerk te Amsterdam. Kaarten € 
12,50 aan de kerkdeur of via www.
dorpskerkwilp.nl

Agrarische modellen Boerinnen Kalender 2015 worden in 
gala jurk gepresenteerd

Van stal uitmesten in de ochtend naar 
rode loper in de avond
POSTERENK.– Vijftien uitverkoren boerendochters die 
in de ochtend nog in regenlaarzen en overall in de blub-
ber staan, zullen op 24 oktober ’s avonds in gala jurk de 
rode loper betreden. Tijdens deze avond worden name-
lijk de agrarische modellen van De Boerinnen Kalender 
2015 gepresenteerd aan pers en publiek bij Stichting 
Pampus te Posterenk. 
De kalendermodellen zullen die avond per limousine 
worden binnen gereden en naar de rode loper worden 
begeleid, waar ze hun nuchtere boerenverstand voor 
één keer opzij zetten om als ware BN’ers ontvangen te 
worden. “Maar geen sterallures voor mij hoor, de vol-
gende ochtend moet de knop direct weer om!” vertelt 
kalendermodel Annique, die de ochtend erna gewoon 
weer koeien aan het melken is bij een melkveebedrijf in 
Vierakker. 
De Boerinnen Kalender wordt dit jaar voor de vierde 
keer uitgegeven en zelfs de aanmeldingen voor de ka-
lender van 2016 stromen alweer binnen. De plattelands-
meiden die op De Boerinnen Kalender 2015 zullen prij-
ken, werden geselecteerd uit maar liefst 129 vrijwillige 
inschrijvingen uit alle hoeken van Nederland & België. 
Waar het CBS en Powned melden dat jongeren ‘gillend 
wegrennen’ uit de overwegend agrarische streken van 
Nederland, willen deze boerenmeiden met hun deel-
name juist laten zien dat zij trots zijn op hun afkomst en 
zich prima vermaken op het platteland. Met hun sexy en 
smaakvolle foto’s op De Boerinnen Kalender rekenen zij 
af met vooroordelen over ‘mannelijke’ of ‘lompe’ boerin-
nen.  De foto’s zijn wellicht wat pikant, maar zeker niet 
ordinair of aanstootgevend. 
Op 24 oktober worden zowel de kalenderfoto’s als de 
kalendermodellen gepresenteerd aan pers en publiek. 
De avond zal ingeluid worden met het weerbericht van 
Piet Paulusma op locatie, waarna om 19:30 uur de deu-
ren open gaan voor iedereen die de beeldschone boerin-
nen in levende lijve wil bewonderen. Sharon Dijksma, 
staatssecretaris van o.a. landbouw, is uitgenodigd om 
het eerste exemplaar te komen overhandigen, maar of 
zij daadwerkelijk aanwezig zal zijn is nog niet bekend. 
Na de presentatie en het persmoment zal van 21.00 uur 

tot 1.00 uur muziek ten gehore worden gebracht van het 
SJIEK DJ-team om de avond gezamenlijk dansend af te 
sluiten. De entree is € 15.00 maar omdat alle bezoekers 
een Boerinnen Kalender mee naar huis krijgen, kan óf de 
kalender óf de entree als kosteloos beschouwd worden. 
Meer informatie over het lanceringsfeest en De Boerin-
nen Kalender is te vinden op www.boerinnenkalender.
nl. 

Genieten van heerlijke 
herfst en winterbuffetten 
WILP.-  Door het enorme succes van afgelopen zomer, kan men nu ook genie-
ten van het heerlijke Herfst- en Winteravond buffet bij Museum Lunchcafé De 
Kribbe in Wilp. Iedere 2e en 4e donderdag van de maand opent Marjo van den 
Bos, eigenaresse van De Kribbe, van 18.00 tot 20.00 uur het herfst- en winter-
buffet. Iedere keer een ander menu, bereidt van verse en zoveel mogelijk duur-
zame producten. Het Herfstavond buffet voor donderdag 23 oktober staat in het 
teken van ‘De Herfst’. Het maïs is van het land, ganzen gaan trekken, bladeren 
kleuren roodgeel en dwarrelen naar beneden. Ja het is duidelijk herfst. Binnen 
in De Kribbe gaan we dat vieren met een buffet gemaakt van prachtige herf-
stingrediënten. Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen, er is een be-
perkte hoeveelheid plaats. Deelname 20,50 Euro p.p. Kijk voor meer informatie 
op: www.dekribbe.nl/agenda/diner-buffet. Het Herfst- en Winteravond Buffet 
bij De Kribbe zal plaatsvinden op de volgende data: 23 oktober, 27 november, 
11 december, 8 januari, 22 januari, 12 februari, 26 februari, 12 maart en 26 
maart 2015. Voor inlichtingen kan men contact opnemen met: Museum Lunch-
café De Kribbe Weerdseweg 6a Telefoon: (0571) 26 25 22 www.dekribbe.nlDe wereldwinkel doet aan Faire Trade

TWELLO.- Zo is de bijeenkomst van 
vorige week dinsdag in gebouw Irene 
samen te vatten. Ruim 50 personen 
waren gekomen om meer te weten 
te komen over wat Faire Trade nu is 
en hoe wat dat met de wereldwin-
kel te maken heeft. Hetty Harmsen 
heette namens de werkgroep Bezin-
ning & Inspiratie, die de bijeenkomst 
georganiseerd heeft, de aanwezigen 
welkom. Het is een goede gewoonte 
geworden dat tijdens de eerste bij-
eenkomst van het nieuwe seizoen 
een bedrijf of persoon uit onze ge-
meente centraal staat. Deze keer 
heeft de werkgroep gekozen voor de 
Wereldwinkel. Sinds ruim twee jaar 
gevestigd in het centrum van Twello 
aan de Stationsstraat.

Eerst sprak Joke Posthumus over het 
principe van Fair Trade en de orga-
nisatie van de wereldwinkel. Zij is 

bestuurslid van deze vrijwilligers-
organisatie die bestaat uit 40 perso-
nen. Ze vertelde over het ontstaan 
van het principe van Faire Trade. De 
wereldwinkel is bekend geworden 
van de Max Havelaar koffie. Nu zijn 
er veel meer artikelen Fairtrade. Een 
succes is ook dat een paar gewone 
supermarkten fairtrade artikelen 
verkopen. Eén van de belangrijkste 
aspecten van fairtrade is dat de pro-
ducent in een ontwikkelingsland 
een eerlijke prijs krijgt. Niet een 
prijs die de commerciële handel 
bepaalt maar een prijs waardoor 
het mogelijk is een leefbaar leven 
te kunnen hebben. Daarnaast is er 
bij Faire Trade geen sprake van kin-
derarbeid en wordt er gestreefd naar 
een duurzaam bestaan in plaats van 
korte termijn gewin. Na deze pre-
sentatie over “de theorie” vertelde 
Janny Stolte over “de praktijk”. Zij 

is met een aantal vrijwillige we-
reldwinkeliers in 2013 naar Sri 
Lanka geweest. Tijdens deze speci-
ale “wereldwinkelreis” bezocht het 
gezelschap een aantal bedrijven die 
producten maken die in de wereld-
winkels worden verkocht. Janny 
vertelde enthousiast over vier be-
drijven en illustreerde haar verhaal 
met vele foto’s en liet ze concrete 
producten van deze bedrijven zien. 
Zo kregen de aanwezigen een goed 
beeld wat fairtrade in deze bedrij-
ven betekent. Vervolgens werden er 
vele vragen gesteld en kon men ook 
producten kopen. Joke Posthumus 
sloot de presentatie af met een op-
roep aan de aanwezigen om de we-
reldwinkel te bezoeken en produc-
ten te kopen. Zo geven we op een 
gezonde zakelijke basis de mensen 
die de producten maken de kans om 
een beter leven te leiden.       

Ga mee op avontuur in de 
Duursche Waarden
OLST.- Alleen voor stoere wandelaars! Tijdens deze wandeling van drie uur leert 
u het gebied de Duursche Waarden, nabij Fortmond, goed kennen. U struint via 
het smalle wandelpad door het ooibos naar de steenfabriek en de uiterwaarden. 
De Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids vertelt over de vogels en planten maar ook 
over het ontstaan van de Duursche Waarden. Maak kennis met de maaimachines 
van het gebied: de Schotse hooglanders en Shetlandpony’s. Na afloop is er gele-
genheid om bij te komen in het infocentrum IJssel Den Nul. Dus, kom struinen, 
uitwaaien en ontspannen! Zondag 2 november van 9.30 tot 12.30 uur. Kosten: 
€ 5,00 volwassenen en € 2,50 kinderen tot en met 12 jaar. Start vanaf de balie 
van het Infocentrum IJssel Den Nul, Rijksstraatweg 109 Olst. Aanmelden kan 
bij buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl. Tel: (0548) 61 27 11. 
Spontaan meewandelen kan ook. Tip: Trek waterdichte wandelschoenen of laar-
zen aan en neem een verrekijker en iets te eten en drinken mee voor onderweg. 
Bijna elke maand organiseert Staatsbosbeheer een wandeling onder leiding van 
een Staatsbosbeheer IJsselnatuurgids. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl voor ac-
tiviteiten in uw regio. Kijk voor alle activiteiten van het Infocentrum IJssel Den 
Nul op www.infocentrumijssel.nl. 

http://www.hatemalo.nl
mailto:palme060@gmail.com
mailto:palme060@gmail.com
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Voorleeswedstrijd CBS De Oase
TWELLO.- Vrijdagmiddag 13:00 
uur. De spanning begint te stijgen op 
De Oase. Na enkele voorrondes in 
de bovenbouwgroepen is er in elke 
groep een voorleestalent naar voren 
gekomen dat haar of zijn groep mag 
vertegenwoordigen in de jaarlijkse 
voorleeswedstrijd. Deze vier winnaars 
gingen de strijd met elkaar aan om de 
titel ´voorleestalent´ (groep vijf en zes) 
en ´voorleeskampioen´ (groep zeven 
en acht).
De jury bestond dit jaar uit juf Willy 
van groep drie, oud leerkracht van De 
Oase, juf Corry en Antoinette Huls-
hof, ouder van De Oase. De eerste 
groepswinnaar die aan de beurt was, 
was Jessy uit groep 5. Zij las voor uit 
het boek ‘Vriendschap in de oorlog’, 
geschreven door Martine Letrie. Ver-
volgens was de beurt aan Marit uit 
groep zes. Het boek waaruit ze voorlas 
was ‘De waanzinnige boomhut van 13 
verdiepingen’, geschreven door Andy 
en Terry. Deze twee leerlingen gingen 
de strijd met elkaar om de titel ‘voor-
leestalent’. In de pauze was het tijd 
voor wat entertainment door de vele 
andere talenten die op basisschool De 
Oase aanwezig zijn. Er kon geluisterd 
worden naar muzikaal talent met een 
hoorn, trompet, bugel en trombone. 
Daarnaast zong groep zeven een lied. 

De wedstrijd werd vervolgd door Dag-
mar uit groep zeven. Zij las voor uit 
‘Oorlogsgeheimen’ van Jacques Vriens. 
Als laatste was Dave uit groep acht aan 
de beurt. Hij las voor uit het boek ‘De 
waanzinnige boomhut met 26 verdie-
pingen’. De jury vond het van belang 
om in beraad te gaan over de uitslag 
van de wedstrijd, terwijl de leerlingen 
konden genieten van muziek, dans, 
een gedicht en een zelfbedachte rap. 

De jury had het ook dit jaar niet mak-
kelijk bij de keuze voor de winnaars. 
Het voorleestalent van dit schooljaar 
van CBS De Oase is Jessy uit groep 
vijf geworden. Dagmar uit groep zeven 
mag zich dit jaar voorleeskampioen 
van De Oase noemen. Zij zal de school 
tijdens de voorleeswedstrijd van de 
gemeente Voorst vertegenwoordigen. 
Alle voorlezers van harte gefeliciteerd 
met jullie zeer goede prestatie. 

De vier winnaars. 

Jubilerende SHE steunt bingo team met extra prijs
HALL.- Voor het achtentwintigste 
jaar op rij organiseert het bingoteam 
van de Hallse voetbalvereniging SHE 
dit seizoen weer een aantal maande-
lijkse bingoavonden in Partycentrum 
Bello aan de Dorpsstraat in Hall. Dit-
maal met een extra (financiële) verras-
singsprijs, beschikbaar gesteld door 
het hoofdbestuur van SHE. Vanwege 
het 75-jarige bestaan in 2014 heeft het 

SHE hoofdbestuur ‘hun’ bingo-team 
verrast door een extra groot verjaar-
dagscadeau beschikbaar te stellen. Dit 
SHE-geschenk komt bovenop de altijd 
aanwezige, grote en nuttige prijzenpot 
van deze populaire kien-avonden, die 
vaak goed bezocht worden. Op zondag 
2 november gaan om precies 20.00 uur 
de tv-balletjes weer rollen in boven-
genoemd partycentrum. Deze avond 

is voor iedere bingo-liefhebber vanaf 
zestien jaar te bezoeken. De netto-
baten komen geheel op rekening van 
het jeugdwerk van deze populaire en 
jarige voetbalvereniging. Aan de orga-
nisatie werd door de gemeente Brum-
men vergunning verleend om deze 
avond tot een succes te laten worden. 
De zaal is vanaf 19.30 uur open en er is 
voldoende parkeergelegenheid. 

Terug uit Uganda willen Nienke 
en Danique vooral vertellen

Wandelend door de gemeente Voorst ontmoet Wiel Palmen 
personen die volgens hem iets te vertellen hebben. Gerda 
Jacobs maakt de foto. Vandaag een gesprek met Nienke 
Pieters en Danique Kouwen, terug uit Uganda

Nienke Pieters (17) en Danique 
Kouwen (bijna 17) uit Wilp heb-
ben zeventien dagen door een 
deel van Uganda gereisd, én ont-
wikkelingswerk gedaan, onder 
leiding van de organisatie World-
mapping.  Een organisatie die 
jongeren meeneemt naar ontwik-
kelingslanden om daar hun han-
den uit de mouwen te steken. Hun 
ervaringen willen ze uitdragen op 
scholen, binnen hun kerk en op 
verenigingsavonden. En ze heb-
ben heel wat te vertellen. Na vrij-
willigerswerk in Moldavië was 
Uganda aan de beurt en volgens 
beiden lonkt er een nieuwe verre 
reis in 2016. Dit jaar sloten ze de 
middelbare school af aan het Etty 
Hillesum Lyceum, Het Vlier in 
Deventer. Nienke gaat verder in 
de grafische vormgeving en Dani-
que is begonnen aan de opleiding 
verpleegkundige.

Parel van Afrika
De ‘Parel van Afrika’, dat is hoe 
Uganda bekend staat. Het beste 
van wat het hele continent te bie-
den heeft in één land. Een heerlijk 
warm klimaat, sprookjesachtige 
natuur, plus een vriendelijke be-
volking die je gastvrij verwel-
komt. Dit is het échte Afrika! Dat 
schreven we in Voorst Wereld-
wijd eerder dit jaar, nog voordat 
ze vertrokken en er nog geld voor 
de reis moest komen via verkoop 
van doosjes pepermunt en het op-
halen van oud ijzer. Het beoogde 
bedrag voor de reis is wonderwel 
gelukt met hard werken en giften. 
De Parel dan? De ‘Parel van Afri-
ka’. Een heerlijk warm klimaat, 
sprookjesachtige natuur, plus een 
vriendelijke bevolking die je gast-
vrij verwelkomt. Dit is het échte 
Afrika! ‘ Dat hadden ze wel ge-
zien op internet en geleerd op de 
bijeenkomsten las voorbereiding 
van hun reis. Zeker wat natuur-
schoon betreft. Schokkend was 
niet zozeer de cultuurshock, maar 
meer de confrontatie met de ar-
moede. Dat begon al toen ze nuit 
het vliegtuig stapte in Entebbe.  
Danique:’ die kinderen, zo armoe-
dig gekleed, liepen met jerrycans 
te zeulen om water te halen, maar 
wel allemaal met een ontzettende 
glimlach op hun gezicht toen ze 
ons, blanken, in een busje voor bij 
zagen rijden.’ Dat beeld van die 
kinderen zou tijdens dit gesprek 
nog vaker genoemd worden. ‘We 
wisten het wel. We hadden het zo 
vaak op tv gezien, maar nu wer-
den we er direct mee geconfron-
teerd. Het kwam nog dubbel hard 
aan toen we een bezoek brachten 
bij de gezinnen thuis.’

Delen in de opbrengst
Niet alles was kommer en kwel. 
Zo werd een project bezocht dat 
was opgezet door een Ugandees ge-
naamd Caphas Mugabi. Pelido heet 
het project.  Ooit had een Canadees 
echtpaar hem gesponsord, zodat hij 
zijn school kon afmaken. Dat bracht 
hem ertoe zelf een project te starten: 
onderwijs en landbouw, de beste 
combinatie die mogelijk is. En het 
mooiste is nog dat wie hem helpt 
met de tuinbouw en op het land een 
deel van de winst krijgt. ( ontwikke-
lingswerk moderne stijl! WP). Een 
tweede project: het Kim en Kim 
project, twee Nederlandsen vrou-
wen die in Oeganda wonen en die 
van elkaars bestaan niets afwisten 
maar ‘toevallig’ elkaar ontmoet heb-
ben. Ze hebben onder andere een 
afdeling in een ziekenhuisje gewijd 
aan ondervoede kinderen, waar ze 
ook de moeders leren hoe ze hun 
kinderen goed kunnen voeden.  

Toekomstige 
ontwikkelingswerkers 
In het eerder aangehaalde interview 
zeiden zei: ‘In ons dorp Wilp zijn 
geen mensen uit andere culturen.’ 
Waarmee ze aangaven over de gren-
zen van hun dorp heen te willen 
kijken naar wat er in de wereld te 
koop is. Ze willen daarin niet blij-
ven hangen, maar over hun gren-
zen heen kijken naar wat er in de 
wereld te koop is. Nienke: ‘Toen ik 
terug was moest ik wel wennen. Al 
die drukte hier. Daar is het leven 
veel relaxter.’ Danique heeft wel 
ervaren dat je meer van de kleine 
dingen moet genieten. Het armoe-
dige leven zoals in Uganda kan hier 
soberheid leren. Of hun eerder idee 
later vrijwilligerswerk te gaan doen 
ergens op deze wereld, aarzelen 
ze absoluut niet. ‘We zijn nog lang 
niet klaar met het ontdekken van 
de wereld en het daarbij helpen van 
mensen.’ 

Beleef de vogeltrek in 
de Duursche Waarden
OLST.- De herfst is weer in volle gang; slimme vogels maken zich op voor hun 
jaarlijkse overwintering in het warme zuiden. De IJsselnatuurgids van Staatsbos-
beheer neemt u op zondag 26 oktober 2014 graag mee de uiterwaarden in om 
samen vogels te spotten! De vogeltrek is hét perfecte moment om in de Duursche 
Waarden veel bijzondere vogels te zien. Dit natuurgebied is namelijk een belang-
rijk punt op de IJsseltrekroute! De IJssel natuurgids vertelt u over het ontstaan 
van het gebied en laat zien waarom het zo geschikt is voor bepaalde vogels. Zien 
we ook dit jaar weer de wouw? Of misschien een visarend deze keer? Trek uw 
wandelschoenen of laarzen aan, neem uw verrekijker mee en kom naar de Duur-
sche Waarden. Zondag 26 oktober van 9.00 tot 12.00 uur. Kosten: € 5,00 volwas-
senen en € 2,50 kinderen tot en met 12 jaar. Start vanaf de parkeerplaats bij de 
steenfabriek op Fortmond, nabij de Fortmonderweg 18 in Olst. Aanmelden kan 
bij buitencentrumsallandseheuvelrug@staatsbosbeheer.nl Tel: (0548) 61 27 11. 
Spontaan meewandelen kan ook. Tip : Goede waterdichte schoenen of laarzen 
zijn handig en neem vooral een verrekijker mee. Bijna elke maand organiseert 
Staatsbosbeheer een wandeling onder leiding van een Staatsbosbeheer IJsselna-
tuurgids. Kijk op www.staatsbosbeheer.nl voor activiteiten in uw regio. Kijk voor 
alle activiteiten van het infocentrum IJssel Den Nul op www.infocentrumijssel.nl. 
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Dora Visser: onderkant wordt bovenkant

Voorst Wereldwijd. Deze rubriek 
is bestemd voor kerken, verenigin-
gen, politieke partijen, particulie-
ren 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, bijdra-
gen naar info@voorsternieuws.nl 
of palme060@gmail.com

Onlangs heb ik voor de derde maal het graf bezocht 
van Dora Visser. Ze ligt begraven op het kerkhof van 
Olburgen, tussen Dieren en Doesburg. ‘Waarom wil je 
dat graf bezoeken’, vroeg mijn vriendin mij. Zij heeft 
een auto en ik zou niet weten hoe ik er anders zou ko-
men. Ja, waarom? Niet omdat het proces van zaligver-
klaring door kardinaal Eijk in gang gezet is. Ik heb niet 
zoveel op met heilig- en zaligverklaringen. Ik wil ook 
geen discussies aangaan over de stigmata, die Dora 
kreeg op 1 december 1843. (Gestigmatiseerden dragen 
de wonden van Jezus). Wat is het dan wel. In 2005 
kwam ik voor het eerst in aanraking met Dora Visser 
via een vergeten en vergeeld krantenartikel van De 
Gelderlander. Haar geschiedenis boeide me, bezocht 
haar graf en schreef een artikel in Kijk op Oost Ne-
derland, een periodiek waarvoor ik toen schreef. Dat 
verhaal plaatste ik ook in Voorster Nieuws.

Dora Visser Gendringen, 29-9-1819- 
Olburgen,12 juli 1876)
 Dora Visser werd geboren in een straatarme daglo-
nersfamilie te Gendringen in een katholiek deel van 
De Achterhoek. Ze was de middelste van negen kinde-
ren. Op 12-jarige leeftijd moest ze in betrekking op een 
boerderij. Als zij twaalf is, moet zij op de twee koeien 
passen van een boer uit de buurt. Op een dag krijgt zij 
een trap van één van de beesten. Vanaf dat moment 
is zij ziek. Haar wond geneest niet. Een lange lijdens-
weg begint. Zij ontving vanaf december 1843 de stig-
mata van Christus aan haar lichaam. Dorothea Visser 
werd in de streekpers en door roddels aangevallen. Zo 
wordt zij een omstreden vrouw. Er verschijnen kran-
tenartikelen, waarin van bedrog wordt gesproken. Ook 
de band met haar biechtvader wordt in een kwaad dag-
licht gesteld. Juist in deze tijd kwam het herstel van de 
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland tot stand, dat 
een golf van antipapisme en antiklerikalisme veroor-
zaakte onder zowel calvinisten als radicale liberalen.  
Op 12 juli 1876 overleed Dora Visser, gestigmatiseerde 
mystica, in de pastorie van Olburgen en werd op het 
plaatselijke kerkhof begraven.

Het graf
Daar sta je dan. Ondanks de toenemende belangstel-
ling voor Dora zijn er geen uitbundige uitingen van 
verering te zien. De gedachteniskapel ligt er zelfs wat 
slonzig bij. Waarvoor ben ik toch naar hier gekomen. 
Wat boeit me in haar, die geen boeken, uitspraken of 
wat dan ook heeft nagelaten. Dat haar leven en dood 
niet voor altijd uit het zicht verdwenen is komt omdat 
haar biechtvader Teus Kerkhof een dagboek over haar 
heeft bijgehouden en dat door een journalist van de 
Gelderlander ontdekt werd en naar aanleiding daar-
van een artikel schreef in De Gelderlander. Dat was 
in 1965.

Van geen belang
Ik heb nogal eens mensen ontmoet, beter is: ik ben 
nogal eens mensen tegengekomen die op een verzoek 
van mijn kant zeiden: daar heb ik geen belang bij. 
Soms ook: wat krijg ik ervoor terug. Dora had niets, 
geen aanzien, geen goederen zelfs geen gezondheid. 
Daarbij komt dat de publieke opinie toen tegen haar 
gericht was. Haar leven steekt wel erg af tegen de we-
reld van welvaart en van eigen belang. 

En dat zal het zijn
Ik voel dat ik mezelf ben tegengekomen. Ik hoef hier 
in dit artikel geen openbare biecht af te leggen, maar 
ik voel wel dat ze me dringend en dwingend een an-
dere weg wijst dan tot nu toe is afgelegd. De mystica 
Dorothea Visser, afkomstig uit een zeer arm en on-
derontwikkeld milieu, weinig onderwijs genoten en 
vanaf haar twaalfde jaar ziek, heeft een boodschap 
voor de hedendaagse samenleving, die nog altijd de 
crisis van vandaag ziet vooral als een economische. 
Het is een godswonder: tijdens je leven beteken je 
maatschappelijk niks en een volle eeuw later sta je 
in de schijnwerpers. Een opsteker voor al die men-
sen aan de onderkant van de samenleving: onderkant 
wordt bovenkant. 
(Wiel Palmen)

Afsluiting Kinderboekenweek 
Jeanne Hoitink voorleeskampioen 

OOSTERHUIZEN.- Na een week waar-
in veel is gelezen en voorgelezen, waar-
in is feest gevierd en gedanst, volgde de 
afsluiting met de voorleeswedstrijd. Na 
een spannende finale, waarin Jurriaans 
Wouda, Mika Lievenstroo en Jeanne 
Hoitink om de eer streden en hun best 
deden om zo mooi mogelijk voor te 
lezen uit hun zelf gekozen boek, werd 

door de jury bekend gemaakt dat Jean-
ne Hoitink voorleeskampioen 2014 van 
de openbare basisschool Oosterhuizen 
was geworden! Zij mocht de wissel-
beker in ontvangst nemen van Lisa 
Brinkhuis, de kampioen van 2013. Ook 
mocht zij gaan voorlezen bij de peuters 
van ‘t Oosterhuisje. Het was weer een 
geweldige Kinderboekenweek!

Feest op de Kopermolen

KLARENBEEK.- Het was afgelopen 
vrijdag 10 oktober feest op de basis-
school De Kopermolen. De allereerste 
Duo-Drie-Kwartier van dit schooljaar 
stond geheel in het teken van feesten. 

Dat was niet helemaal toevallig want 
de Kinderboekenweek werd die dag 
ook afgesloten en ook daarvan was 
het thema Feest! Traditiegetrouw 
werd eerst het Duodriekwartierlied 

Nacht van de Nacht door de bossen 
LOENEN.- Wandel mee tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ en beleef de duis-
ternis in de bossen rondom Loenen. Een unieke belevenis op een tijdstip 
waarop het natuurgebied normaal niet toegankelijk is. Ga mee met de bos-
wachter van Natuurmonumenten en luister op zaterdag 25 oktober naar de 
bijzondere verhalen over de nacht. De avondwandeling begint om 19.30 uur 
en duurt ongeveer 2 uur. Kosten deelname per persoon is € 5,00 voor leden 
van Natuurmonumenten, € 8,00. Let op: reserveer van te voren je deelname. 
In verband met de te verwachten grote belangstelling kunnen alleen men-
sen die zich van te voren hebben aangemeld deelnemen. Dit kan via www.
natuurmonumenten.nl of telefonisch bij de ledenservice, 035 - 655 99 55. 
Wandel je ook mee?
 
Ontdek de wereld van de duisternis
Langs de Groote Modderkolk, de watervallen van Loenen en door de Reeën-
berg, de natuur van Klein Zwitserland. Heuvelachtig met bos en heide. Waar 
edelherten, wilde zwijnen en verschillende roofvogels zich thuis voelen. 
Nederland wordt ‘s nachts steeds lichter. Het behoort tot de meest verlichte 
landen in Europa. Terwijl echt donkere nachten goed zijn voor mens en dier. 
En voor het milieu, want al dat licht kost heel veel energie. Daarom wordt 
op 25 oktober a.s. voor de tiende keer de ‘Nacht van de Nacht’ georganiseerd. 
Duizenden lichten gaan uit en er zijn nachtactiviteiten in alle provincies. 
Ook Natuurmonumenten doet mee. Beleef de echte nacht met ons mee. Kijk 
voor meer informatie over het belang van duisternis op nachtvandenacht.nl 
Kijk op www.natuurmonumenten.nl en volg ons op twitter @NM_Gelder-
land of facebook.com/DeVeluwe.  gezongen. Groep één/twee en groep 

vijf/zeven zongen luidkeels mee om 
hun eigen Duo-Drie-Kwartier in te 
luiden. Koningin Tess begon daarna 
met de boodschap dat zij voor haar 
verjaardag wel graag een leuk feest 
wilde. En een feest, dat werd het!
Groep vijf en zeven deden een leuk 
rapnummer. Groep één en twee zon-
gen over een hoedje van papier. Daar-
bij hadden ze uiteraard heel mooie 
hoedjes op, die door hen zelf waren 
geknutseld. Nadat Ditje en Datje ie-
dereen weer op de hoogte hadden 
gebracht van de laatste nieuwtjes van 
De Kopermolen, volgden in een hoog 
tempo de liedjes, gedichtjes en dans-
jes elkaar op. De polonaise van groep 
vijf deed de gymzaal bijna op haar 
grondvesten trillen. Wat zat de stem-
ming er goed in! Het griezelfeest-lied 
van groep zeven was zo levensecht 
dat sommige kinderen het wel heel 
eng vonden. Gelukkig was al gauw 
duidelijk dat het toch om een leuk 
feest ging. Uiteindelijk kon de ko-
ningin op een prachtige verjaardag 
terugkijken. Want er was op vele 
mooie manieren feest gevierd door 
de kinderen. Het Duo-Drie-Kwartier-
seizoen is weer geopend. Er wordt 
met z’n allen weer reikhalzend uit-
gekeken naar het volgende Duo-Drie-
Kwartier.

Feest op De Kopermolen.

Topkamp Scouting Voorst 
dankzij Topleiding

Jeanne Hoitink.

VOORST.- De Welpen, Scouts en Ex-
plorers van Scouting Voorst beleef-
den afgelopen weekend een topkamp 
in en om het eigen clubhuis De Vlam. 
Natuurlijk speelde het geweldig 
mooie weer een rol, maar het kamp 
was meer dan geslaagd vanwege het 
uitdagende programma en het thema. 
In het onlangs aangekochte stukje wei 
(de HHWei ) werden namelijk restan-
ten gevonden van en uit het oude 
theehuisje van de dames Wilkens  
van (voorheen Villa) De Nieuwenhof. 
De gevonden scherven, bestek en an-
dere voorwerpen waren echter op za-
terdagochtend ook weer verdwenen! 
Gelukkig leidde het spoor gedurende 
het weekend door middel van  gave 
opdrachten, filmpjes en hints naar 
de “dief” die op zondag werd “ont-
maskerd”. Deze “dief” bleek geluk-

kig geen kwade bedoelingen te heb-
ben en de opgegraven zaken krijgen 
een mooi plekje in het clubhuis! Niet 
alleen de leiding zorgde voor het ge-
slaagde kamp, ook de ouders hielpen 
hieraan mee. Door een spontaan idee 
vanuit deze ouders werd het gehele 
kamp en al het eten namelijk gespon-
sord. Doordat iedere ouder iets mee-
nam werd het een “no budget”-kamp 
waardoor het kampgeld in z’n geheel 
in het spaarpotje voor de HHWei kan 
worden gestort. Een groot succes, 
dank aan alle Topouders! Aan het 
eind van het kamp vlogen Rachelle, 
Orla, Dewi en Femke via de levende 
trampoline over van de Welpen- naar 
de Scoutstak. Meiden veel plezier 
bij deze nieuwe uitdaging! Meer in-
formatie over onze groep? Mail naar 
info@scoutingvoorst.nl.

 

Foto: Evert v.d. Worp

mailto:palme060@gmail.com


De AutobeDrijven in De regio

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

KIJK VOOR OCCASIONS OP WWW.AUTOWIENTJES.NL

DUIDELIJK | DESKUNDIG | DICHTBIJ

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

APK Actie
Voor alle benzine- en dieselauto’s

FIAT 500 1.4 SPORT
115.000 KM - 2008

NU VOOR  € 7.900,-

OPEL ASTRA 1.3 CDTI BUSINESS
81.000 KM - 2010

NU VOOR  € 10.750,-

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

NU VOOR  € 22.750,-

AUDI A5 SPORTB. 2.0 
TFSI 132KW S-LINE

51.000 KM - 2010

NU VOOR € 22.750

OPEL ASTRA 1,6-16V 74 KW 
PEARL 5 DRS

179.000 KM - 2000

NU VOOR € 1.950

VOLVO V60 1.6 T4 132 KW KINETIC
178.000 KM - 2011

NU VOOR € 19.900

NIEUW!

AUTOMAAT

VERHUUR VAN DAKKOFFERS EN SKIBOXEN

WWW.AUTOWIENTJES.NL/DAKKOFFER

Merk Model Type Deuren Bouwjaar   km Stand Prijs

Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 5-drs 2012 17042 km 8.250,-

Nissan Micra 1.2 98pk Acenta Airco 5-drs 2013 34409 km 12.250,-

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

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

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

Nissan Note 1.6 First Note 5-drs 2006 119875 km 6.750,-

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

Nissan Qashqai 1.6 Connect Edition 5-drs 2010 59932 km 16.475,-

Nissan Qashqai 1.6 Acenta 5-drs 2010 73942 km 16.475,-

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

Diesel

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

Ander merk

Citroën C4 1.4  Tendance 5-drs 2011 17573 km 14.475,-

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

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

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

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

Peugeot 3008 1.6 Vti ST 5-drs 2011 35263 km 18.475,-

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

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

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

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

Duistervoordseweg 88
7391 CH  Twello
0571-271857
www.autobedrijfspitholt.nlLeigraaf 40, 7391 AL Twello, tel. (0571) 27 58 12, bedrijventerrein Engelenburg, info@autospijkerbosch.nl

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad

Bouwjaar: 08-2005
Km. Stand: 56155 Km
Brandstof: Benzine
Kleur ROOD Metallic
Aantal deuren: 4 drs
Transmissie: Handgeschakeld
Garantie: 6 maanden garantie

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

MAZDA 6 6 1.8 TOURING

autobedrijf

B.J. Spijkerbosch

www.autospijkerbosch.nl
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDoooooooooooooooooooorloo

5.999,-
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Ford Fiesta titanium 1.0 ecoboost 100pk, zwart metallic, 5drs. BJ 2013 10.000 km

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

Ford KA 1.3, blauw metallic BJ 2001 60.000 km

Ford Fiesta, ghia, oranje metallic, 3drs. BJ 2003     220.000 km

Pergeot 206, blauw metallic BJ 2002     163.000 km

Suzuki SX4 benzine, automaat, zwart BJ 2007 90.000 km

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

Reünie oud-werknemers Gerrit Smit

VOORST.-  Twee jaar geleden werd 
het idee geboren: een reünie houden 
van alle personeelseden die ooit bij 
installatiebedrijf Smit werkten. Za-
terdag was het zover. Ruim zeventig 

personen reisden af naar Voorst voor 
een gezellige middag bijkletsen. De 
oudste oud-werknemer aanwezig,  
was 90. 
Gerrit Smit nam begin jaren zestig 

van de vorige eeuw het installatie-
bedrijf, toen ook nog smederij over 
van zijn vader. 
In 2000 werd het bedrijf overgeno-
men door M. Jansink. 

Alle oud-personeelsleden op de reünie.

Zakelijk 
Nieuws

Inloopavond 
gewichtsconsulent
LOENEN.- Op maandag 27 oktober is er een inloopavond bij gewichtsconsu-
lent Hanneke Nieuwenhuis aan de Zilvensebroekweg 57 van 18.30 tot 21.00 
uur. Hanneke Nieuwenhuis biedt op deze avond vrijblijvend en gratis de 
gelegenheid om zonder afspraak binnen te lopen, kennis te maken en vragen 
te stellen. Iedereen die iets wil weten over afvallen, gezond eten of mindful 
eten is van harte welkom. Ook iedereen die wel eens last heeft van snoep- 
en snaaibuien, emotie-eten, of bij wie het jojo-effect een oude bekende is, 
kan met zijn of haar vragen terecht. Deze laagdrempelige kennismaking is 
een prima mogelijkheid om informatie in te winnen voor zowel mannen als 
vrouwen met overgewicht die graag wat kilo’s kwijt willen raken.

Sympathieke 
tuinformule 
voor doe-het-
zelvers
VOORST.- Om het doe-het-zelvers 
mogelijk te maken om met een 
klein budget een mooie tuin te 
realiseren, start tuinontwerper 
Sanneke Heij met de sympathieke 
formule van Tuin voor Groentjes. 

De formule gaat uit van het princi-
pe: doe wat je zelf kunt. 
De tuineigenaar gaat 
eerst zelf aan de slag 
met een online mood-
board, de lijst van eisen 
en het in kaart brengen 
van de tuin. Op basis 
daarvan vertaalt Sanne-
ke alle ideeën en wen-
sen naar een doordacht 
tuinontwerp en beplan-
tingsplan. Waarmee de 
tuineigenaar zijn ei-
gen, betaalbare droom-
tuin eigenhandig kan 
aanleggen. Tuin voor 
Groentjes is een lande-
lijk samenwerkingsver-
band van zelfstandige 
tuinontwerpers, die 
volgens de Tuin-voor-Groentjesfor-
mule werken. Zij geloven dat je de 
grootste voldoening haalt uit dat 
wat je zélf creëert. En stellen daar-
voor hun talent om andermans idee-
en te vertalen, graag ter beschikking.

Naast het ontwerpen van tuinen 
volgens de formule van Tuin voor 
Groentjes, runt Sanneke haar eigen 
ontwerpbureau STHY Interieur en 
Tuin. “Je tuin is een verlengstuk 

van je huis, maar vooral van jezelf. 
Of je nu graag met je handen in de 
aarde zit, liever in alle rust geniet, 
veel of weinig kleur wilt: je bepaalt 
zelf waaraan je tuin moet voldoen. 
Ik help om die wensen te combine-
ren met de mogelijkheden van jouw 
tuin.” Meer informatie via www.
tuinvoorgroentjes.nl. Daar kun je 
ook een filmpje bekijken waarin de 
formule wordt uitgelegd. 

Teugseweg 8, Teuge, 055-3231494
www.weijers.nl voor meer info en foto’s

Meer foto's en occasions op:
www.weijers.nl 

een selectie 
uit onze 

occasions:

*genoemde 
prijzen zijn 

meeneem prijzen

HYUNDAI Matrix 1.6 
Active Version

MAZDA 5 2.0 Business 
7-persoons

MAZDA 6 Sportbreak 
1.8 Luxery   

NISSAN Juke 1.6 Acenta 
AUTOMAAT

CITROËN DS3 1.6 HDi 
SO Chic

BJ 2008 - v.a. 55.000 km

BJ 2011 - 66.000 km

BJ 2007 - 94.000 km BJ 2013 - 31.000 km

BJ nov. 2011 - 79.000 km

 Nú € 7.450,00

 Nú € 16.950,00

 Nú € 8.450,00 Nú € 18.450,00

 Nú € 10.895,00

trekhaak, PDC, climate control, cruise 
control, nieuwe model, I-stop, radio/CD/

MP3 met Bluetooth

navigatie, parkeersensoren,
climate control, mistlampen sportvelgen    

trekhaak, radio/CD, airco,
hoge instap, elektr. ramen, mistlampen         

van 1e eigenaresse, trekhaak, Xenon,
radio/CD/MP3, BOSE audio installatie, LM vel-
gen, elektr. ramen voor en achter, cruise contr.   

mistlampen, LM velgen, cruise control, 
climate control, mooie hoog zittende 

AUTOMAAT, nog met Fabrieksgarantie

http://www.tuinvoorgroentjes.nl
http://www.tuinvoorgroentjes.nl
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Zakelijk 
Nieuws

De natuur als inspiratiebron
TWELLO.- Hans Haagen is in 
Twello geboren en getogen. In het 
analoge tijdperk had zijn broer 
vroeger thuis al een doka op zol-
der.  Toentertijd ging de belang-
stelling van Hans voor de fotogra-
fie niet verder dan het interessant 
te vinden. Pas jaren later zou daar 
verandering in komen. 

“Ik was wél geabonneerd op fo-
tobladen en mooie landschappen 
fascineerden me”, legt Hans uit, 
“op een dag kwamen verschillende 
landschapsfoto’s keihard binnen en 
dacht ik ‘Dit wil ik ook kunnen’. 
In zijn huidige functie heeft hij al 
met creativiteit en vormgeving te 
maken maar in de fotografie begon 
hij met niets. 

Stop na elke kilometer 
“Ik heb een foto-uitrusting aange-
schaft en me aangemeld op de fo-
tovakschool in Apeldoorn”, vertelt 
hij enthousiast. In 2012 is hij suc-
cesvol geslaagd. Hij heeft vervolgens 
van alles vastgelegd en peu à peu 
zijn fulltime baan afgebouwd om 
ondertussen zijn eigen bedrijf op 
te starten, waarbij drie factoren een 
rol spelen: communicatie (ontwerp, 
vormgeving), fotografie en films. 
Zijn voorkeur gaat onmiskenbaar uit 
naar de natuur en indrukwekkende 
landschappen, waarbij kleuren een 
centrale rol spelen. Zijn foto’s zijn 
dan ook een spel van kleur, licht en 
reflectie. Enthousiast vertelt hij over 
een vakantie in IJsland. “Ik keek toen 
al met andere ogen naar de natuur,” 
legt hij uit,”Vooral kleuren hebben 
me daar gefascineerd in grillige om-
standigheden, de Gletschers bij voor-
beeld en de aaneenschakeling van 
vergezichten. Lachend: “We zijn zo 
ongeveer na elke kilometer gestopt 
en dat heeft honderden foto’s opge-
leverd”. 

Zelfs een depressieve geest 
wordt hier blij van
De fototentoonstelling in de biblio-
theek in Twello is indrukwekkend 
en confronteert de toeschouwer met 
sprekende, soms geheimzinnige en 
onaardse kleurstellingen. De foto’s 
van de kunstenaar weerspiegelen 
onmiskenbaar de eigenschappen van 
de maker, namelijk zijn vermogen 
om intens te genieten van de  won-

deren van de schepping. Het is de 
fascinatie van het zien én vastleggen 
van het juiste moment in een unieke 
opname. Met grote kristalachtige ijs-
blokken, drooggevallen kraters, en 
sprankelende watervallen worden 
tot geïsoleerde momenten uit een 
reeks bewegende beelden  en door de 
vele kleurrijke vergezichten wordt je 
als bezoeker overweldigd. Na de lan-
cering van zijn website ontving Hans 
Haagen vele spontane en enthousias-
te reacties. “Dit moet je met anderen 
op een fysieke wijze delen”, was het 
advies. En zo kwam hij in de biblio-
theek terecht. En ook hier zijn vele 
positieve regels te lezen in een boek-
je waarin iedereen zijn mening kan 
geven. “Zelfs een depressieve geest 
wordt hier blij van”, schreef een 
bezoeker. Ook in de vitrines staan 
indrukwekkende getuigenissen van 
vastgelegde momenten. Toeristen 
temidden van dampende geisers, die 
om de 10 minuten spuiten, strandvo-
gels in een velgroen graslandschap 
voor een vervaagde achtergrond met 
enkele personen, uitkijkend nop zee. 
Soms maken nauwelijks te bespeu-
ren details, een enkele auto of perso-
nen, de foto af. Maar, meestal gaat het 
Hans om de kleuren. Daarom heeft 
hij zijn expositie de titel ‘Gekleurd 
IJsland” gegeven en er ontstaat bijna 
het verlangen om meer te zien dan 
het oog waarneemt. Zijn foto’s vertel-
len de onverbloemde waarheid: niets 
verpakt, alles in zijn ware gedaante.  
De indrukwekkende expositie is de 
gehele maand oktober te bezoeken, 
maar mogelijk langer. 

Nieuwe eigenaren Dorpshart
TWELLO.- Grandcafé Dorpshart aan 
het Dorpsplein gaat op 1 november 
over in andere handen. Bjorn van 
Ekeren wil een nieuwe uitdaging 
aangaan. In 2007 begon hij Passie 
voor Puur catering en in het voor-
jaar van 2009 opende hij hiernaast 
Dorpshart Twello. ,,Ik beleef er nu 
nog heel veel plezier aan, maar ik 
wil niet in een situatie komen dat 
ik met minder passie zou werken,” 
zegt Bjorn. Harrie en Monica Harm-
sen gaan het stokje overnemen. De 
beide succesvolle bedrijven draagt 
Bjorn over aan dit echtpaar uit Die-
ren. Zij zullen het op dezelfde voet 
voortzetten en het volledige perso-
neel overnemen. Wat Bjorn precies 
gaat doen weet hij nog niet. ‘’Ik ga 
opzoek naar een nieuwe uitdaging’’. 
Ik richt me nu nog volledig op het 
Dorpshart, na de overdracht ga ik 
invulling geven aan mijn eigen toe-
komst. Naast dat velen Bjorn kennen 
als horeca man, heeft hij ook succes-
sen behaald in de hardloopwereld. 
Zo liep hij de marathon van Zwolle 

in 2.47 uur. Momenteel is hij weer 
hard aan het trainen voor een nieu-
we marathon eind van dit jaar met 
als doel een PR tijd.

Hans Haagen is gefascineerd door 
de kleuren in de natuur. 

Foto: Ronny te Wechel

Horstink Arbeidsrecht & Coaching opent deur

Het menselijke aspect niet uit 
het oog verliezen
TWELLO.- Als rasechte Twello-
naar voelde Mirian Horstink de 
behoefte in eigen dorp te willen 
wonen en werken. Kijkend naar 
de middelgrote en kleine bedrij-
ven (MKB) en werknemers zag 
ze veel mogelijkheden haar ken-
nis en kunde in te kunnen zetten 
om in nijpende situaties tot een 
oplossing te komen, waaruit alle 
partijen zo veel mogelijk voordeel 
kunnen halen. En dat doet ze keer 
op keer als deskundig jurist en 
bevlogen coach met een gezonde 
portie inlevingsvermogen. 

In Nijmegen aan de Radboud Uni-
versiteit heeft ze getwijfeld tussen 
Psychologie en Rechten, haar keuze 
viel uiteindelijk op het laatste. Jaren-
lang heeft ze als jurist in loondienst 
gewerkt. In deze periode heeft ze te-
vens een opleiding tot therapeut ge-
volgd. Sinds begin 2014 is ze werk-
zaam als zelfstandig jurist en coach. 
Recentelijk werkt ze vanuit haar 
sfeervolle en vriendelijke praktijk-
ruimte aan huis. Als jurist heeft ze 
zich gespecialiseerd in Arbeidsrecht 
en Sociaal Zekerheidsrecht. Mirian: 
“Er zijn werkgevers en werknemers 
die graag juridisch advies willen 
over een bepaalde kwestie, maar dit 
te kostbaar vinden en de uitkomst te 
onzeker achten. Zij nemen mogelijk 
hun verlies en laten het daarbij zit-
ten. Dit is een voorbeeld waarin ik 
mijn taak zie weggelegd, de betrok-
ken partij tegen een scherpe prijs 
juridisch ondersteunen en indien 
gewenst persoonlijk begeleiden”. 

Kijken naar de hulpvraag
Het palet van conflictsituaties, ad-
vies of problemen kan omvangrijk 
en uiteenlopend zijn. Zo kunnen 
werknemers en werkgevers gecon-
fronteerd worden met bijvoorbeeld 
reorganisaties, ontslagen, disfuncti-
oneringstrajecten, ziekte, re-integra-
tie, loonvorderingen, (loon)sancties 
opgelegd door het UWV, faillisse-
menten of overname van een onder-
neming. “Kijken naar de hulpvraag 
is voor mij van het grootste belang. 
Om me vervolgens in korte lijnen 
en duidelijke taal op een oplossing 
te richten. Ik zet me er volledig voor 
in om het maximaal haalbare voor 
de cliënt te bereiken met daarbij als 
kader de behoeften en wensen van 
de cliënt. Juist door de persoonlijke 
behoeften en wensen kunnen in 
vergelijkbare situaties eenzelfde uit-
komst goed zijn voor de één en ver-
schrikkelijk voor de ander. De kunst 
is dan goed te luisteren en te blijven 
afstemmen op de cliënt”, benadrukt 
Mirian. “Het gaat mij erom dat een 

cliënt de juiste beslissing neemt en 
tevreden is, zowel op dat moment als 
over bijvoorbeeld 2 jaar. Bovendien 
acht ik persoonlijke begeleiding en 
aandacht ook bij juridische trajecten 
van groot belang. Je ziet dit vooral 
goed terug bij disfunctioneringstra-
jecten, ontslagen en re-integratie-
trajecten. Juist bij dit soort situaties 
ervaar je de toegevoegde waarde van 
de combinatie van coaching en juri-
dische bijstand in één hand.

Dossiervorming 
“De problematiek is divers”, bena-
drukt Mirian Horstink, ”en nage-
noeg altijd is dossiervorming een 
vereiste.” Alles moet beoordeeld 
worden op de bijzondere omstan-
digheden van het geval en iedere 
zaak is uniek. Als er tijdig een goed 
onderbouwd dossier is, kan uitein-
delijk geld, tijd en energie worden 
bespaard. Met tijdige en goede dos-
siervorming heeft men iets tastbaars 
in handen en kan vanaf het begin 
gestart worden met de juiste begelei-
ding voor zowel werkgever en werk-
nemer. Deze begeleiding kan zowel 
juridisch als coachend van aard 
zijn. Door dit in één hand te hou-
den, hoeft de cliënt zijn verhaal niet 
aan meerdere personen te vertellen 
en gaat er geen kostbare informatie 
en tijd verloren. Naast de persoon-
lijke begeleiding en coaching door 
Mirian kan zij direct schetsen wat 
de rechten en plichten zijn. Wel zo 
gemakkelijk. 
Mirian is niet alleen een realist maar 
ook een idealist en daarom werkt 
zij graag toe naar een win win-situ-
atie. Niet zelden komt het namelijk 
voor dat de oplossing uiteindelijk 
voor beide partijen beter is dan de 
bestaande situatie waaruit de hulp-

vraag is ontstaan. Over het algemeen 
valt veel op te lossen zonder gerech-
telijke procedures. In die situaties 
dat het niet anders kan, zal Mirian 
haar cliënt ook bij de rechter bij-
staan.

Menselijk aspect 
“Het menselijke aspect zal ik nooit 
uit het oog verliezen”, benadrukt 
Mirian, “ik kan niet anders, het 
is mijn werkwijze!”! Zij heeft een 
mooie mix gevonden voor zowel 
de werkgerelateerde begeleiding en 
juridische bijstand van werkgever 
en werknemer als ook persoonlijke 
coaching, waarbij zij particulieren 
als ook kinderen begeleidt. Gedacht 
kan worden aan een innerlijke dis-
balans of vermoeidheidsklachten als 
voortekenen van een burn-out. Of 
het werken aan persoonlijke ontwik-
keling. Het is mogelijk een beroep te 
doen op de afzonderlijke specialisa-
ties of een combinatie van beide. In 
de combinatie ziet zij duidelijk een 
toegevoegde waarde. De jurist vindt 
bovendien dat iedereen betaalbare 
juridische hulp zou moeten kunnen 
krijgen en persoonlijke, individuele 
begeleiding. Daarop heeft zij haar 
uurtarief aangepast en werkt met 
scherpe prijzen. “As ik me verplaats 
in de ander, dan kan ik tot geen an-
dere conclusie komen,” legt ze uit. 

Opening
Er is gelegenheid kennis met haar 
te maken op vrijdag 31 oktober van 
16.00 tot 18.00. Dan viert zij de ope-
ning van haar nieuwe praktijkruimte 
aan de Acacialaan 6 in Twello. Ook 
kinderen zijn welkom. Voor meer 
informatie over Horstink Arbeids-
recht & Coaching zie de website: 
horstinkac.nl

Wat is Fit, veilig en valbreken voor ouderen
TWELLO.- In Twello is onlangs een project gestart 
speciaal voor senioren: Fit, veilig en valbreken voor 
70+ . Dit project, welke is opgezet door Tijssenweer-
baarheid (Rolf Tijssen ) en Mens en welzijn Voorst, 
heeft als doel het vergroten van de vitaliteit bij 
kwetsbare ouderen vanaf 70 jaar, het verminderen 
van de valongevallen en het laten toenemen van de 
zelfredzaamheid.

Dit project is ontwikkeld door de Judo Bond Nederland 
en richt zich op ouderen. Een aantal weken werken 
de deelnemers aan de versteviging van hun balans en 
evenwicht en leren zij veilig te vallen vanuit verschil-
lende situaties. “Hoe voorkom je dat je valt en wat doe 
je als je dreigt te vallen of daadwerkelijk je evenwicht 
verliest ?” zijn de centrale vragen binnen dit program-
ma. Daarnaast is er veel aandacht voor oefeningen die 
je fit houden, praktische tips en grondoefeningen. Hoe 
kom je als je bent gevallen weer veilig overeind.) Bin-
nen dit project is Fit, veilig en valbreken een opstap 
voor ouderen om meer in beweging te komen en zich 
zekerder te voelen in huis maar ook op straat. Fit, veilig 
en valbreken is een project van 5 weken en kost €.25,00 
(incl. koffie) Vanaf dinsdag 18 november a.s. wordt er 
van 10.00-11.00 uur gestart bij Sportschool Tijssen. Wie 

nog bedenkingen heeft en meer informatie nodig heeft 
is welkom op dinsdag 11 november a.s. om 10.00 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse 70+ laten zien 
wat zij hebben geleerd en wat dit met hun heeft gedaan.  
Voor meer informatie (0571) 27 48 43 (Tijssenweerbaar-
heid) of (0571) 27 79 41 (Mens en Welzijn Voorst)

Veiligheid door alert te reageren bij vallen. 
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VoorsterNieuws
Sport

Activia
Zondag 26 oktober
14.00 Activia 1-ZVV 1
10.00 KCVO 2-Activia 2
10.00 Activia 3-Rohda Raalte 10
09.30 TKA 4-Activia 4
09.30 Columbia 6-Activia 5
12.45 Activia 6-Rohda Raalte 13
Vrouwen
10.30 Activia-WWNA 
 
cupa
Zondag 26 oktober
14.00 Cupa 1-Emst 1  
10.00 Eerb.Boys 4-Cupa 2
11.30 Vict.Boys 4-Cupa 3 
Vrouwen
12.00 St.Cupa/Voorst 1-Wilp 1

Klarenbeek
Vrijdag 24 oktober
Vrouwen Zaal
20:30 Klarenbeek 1-VVO 1
Zaterdag 25 oktober
Heren Veld   
16:00 Klarenbeek 2-Apeldoorn 12
14:00 Klarenbeek 3-Groen Wit 8
Vrouwen Veld
12:30 Odysseus 911-Klarenbeek 1
16:30 Berkum 1-Klarenbeek 2
11:15 VEVO 1-Klarenbeek 3
12:30 Apeld Boys1-Klarenbeek 4
Zondag 26 oktober
Heren Veld   
14:30 Loenermark 1-Klarenbeek 1
10:30 Klarenbeek 2-Epe 3
10:00 Klarenbeek 3-Kieviten 2
10:00 Klarenbeek 5-Terwolde 3

Terwolde
Zondag 26 oktober
14.00 Terwolde 1-V. en L. 1
10.00 Terwolde 2-Orderbos 3
10.00 Klarenbeek 5-Terwolde 3
09.30 Terwolde VE1-Eerb. Boys VE1
09.30 Apeld. Boys VE1-Terwolde 
VE2
Vrouwen
10.00 uur Dieze West 1-Terwolde 1

Teuge
Zaterdag 18 oktober
13:00 Veluwse Boys 2-Teuge 3
14:30 Orderbos 2-Teuge 6
Vrouwen
14:30 VIOS V. 1-Teuge 1

Zaterdag 25 oktober
15:00 Teuge 1-AGOVV 1
12:30 Teuge 2-Nunspeet 3
14:30 Teuge 3-Apeldoorn 5
14:30 Teuge 4-Vierhouten 2
14:30 Apeldoornse Boys 2-Teuge 5
14:30 Almen 3-Teuge 6
Vrouwen
12:30 Oene 2-Teuge 1

Twello
Zondag 26 oktober
10.00Twello 5-Alexandria 4      
10.00Twello 4-Gr.Wit 4           
14.00Twello 1-Wilp 1             

V en L
Zondag 26 oktober  
10:00 V en L 2 - WSV 4 
10:00 Eerbeekse Boys 7 - V en L 3 
11:30 Gendringen VR1 - V en L VR1 
13:00 Loenermark VR2 - V en L VR2 
14:00 Terwolde 1 - V en L 1

Voorst
Zondag 26 oktober
14:00 Anadoulu 1-Voorst 1
09:30 Warnsvelde Boys 4-Voorst 2
11:30 Pax 10-Voorst 3
10:00 Voorst 4-Socii 4

Voorwaarts
Vrijdag 24 oktober
Zaal Jachtlust
21.30 Voorwaarts 1-Robur et Vel. 4
22.30 Voorwaarts 3-Andarinyo 8
Zondag 27 oktober
14.00 Lemelerveld 1-Voorwaarts 1
11.30 Voorwaarts 2-Blauw Wit 2
11.30 WSV 3-Voorwaarts 3
09.30 Voorwaarts 4-DVC 5
11.30 WSV 5-Voorwaarts 5
11.30 Voorwaarts 7-Loenermark 4
11.30 Voorwaarts 8-Gorssel 2
09.30 KCVO 4-Voorwaarts 9
09.30 Voorwaarts 10-KCVO 6
09.30 WWNA 6-Voorwaarts 11

Wilp
Zaterdag 25 oktober
15.00 AZC 2-Wilp 2  
14.30 WWNA 2-Wilp 3  
Zondag 26 oktober
14.00 Twello 1-Wilp 1 
10.30 Go Ahead d. 3-Wilp 3 
Vrouwen
10.30 Cupa/Voorst 1-Wilp 1 Actie voor de vogels

TWELLO.- Vanaf maandag 20 oktober gaan de jeugdleden van de afdeling gym-
nastiek van SV Twello langs bij vrienden, familie en buren in verband met de jaar-
lijkse wintervoederactie. De sponsorcommissie van SV Twello heeft een goede én 
hopelijk wederom succesvolle samenwerking met de Welkoop in Twello geor-
ganiseerd. Door de verkoop van pakketten en emmers met vogelvoer, strooivoer 
en pindaslingers kan de afdeling gymnastiek blijven investeren in bijvoorbeeld 
nieuwe materialen en professionele trainingspakken. Mocht u deze afdeling ook 
willen steunen, maar onverhoopt niemand spreken die vogelvoer verkoopt? Of 
wilt u graag wat meer informatie over deze omni-afdeling binnen de omni-ver-
eniging SV Twello? Stuurt u dan gerust een e-mail naar prcgym@svtwello.nl. 

Tussenstand Twellose Schaakclub
TWELLO.-  De eerste ronde van de 
OSBO competitie wordt door de 
Twellose Schaakclub in twee bedrij-
ven gespeeld. Door de herfstvakan-
tie kon de tegenstander, het tweede 
team van Zwolle Zuid Schaakt! 
(ZZS! 2) geen volledig zestal op de 
been brengen en kwam daardoor 
met een trio naar Twello. De Twel-
lonaren namen een 2-1 voorsprong. 
De overige drie partijen zullen deze 
week worden gespeeld.

Aan bord zes had René Rouwhorst 
zijn partij ook schriftelijk af kunnen 
doen. Binnen 10 minuten stond het 
1-0 voor de Twellonaren. De ZZS’er 
schoof te veel pionnen waaronder 
f7. Rouwhorst profiteerde optimaal 
en gaf mat in zes. Rond tien uur be-
loonde Gerard Bons aan bord vijf 
zijn blufspel met een punt. Eerst zet-

te hij een pion in die zijn opponent 
niet durfde te nemen, daarna deed 
hij gewaagd een stuk in de aanbie-
ding. Ook dit beoordeelde de Zwol-
lenaar verkeerd en gaf niet veel later 
op (2-0).

Lijdzaam toezien
Het was zwoegen voor Wobbe de 
Vries aan bord drie. Hij won aanvan-
kelijk nog wel een pion, maar stelde 
zijn loper te passief op waardoor 
hij steeds meer onder druk kwam. 
De Vries kreeg geen tijd zijn loper 
weer te activeren en moest lijdzaam 
toezien hoe hij aan mat ten onder 
ging. Derhalve tussenstand 2-1 voor 
Twello.

Klassiek offer
In verband met het restant van de 
OSBO partijen speelden Jorik Jon-

ker en Jan de Boer hun onderlinge 
interne competitiewedstrijd vooruit, 
zodat zij deze week achter bord een 
en twee plaats kunnen nemen. Jonker 
won met een klassiek loperoffer op 
h7, dat door De Boer niet werd aange-
nomen. Jonker was oppermachtig op 
de koningsvleugel en blijft door deze 
overwinning verzekerd van de eerste 
plaats in de interne competitie.

Tweede team
Afgelopen donderdag kwam het 
tweede team in actie in Dronten te-
gen DZC 2. Twello 2 won met 3½-
2½. De gasten kreeg één bordpunt 
cadeau omdat de thuisploeg met 
een man te weinig aantrad. Rien van 
Hattum en Frits Frijlink wonnen 
hun partij. Met remise aan bord 1 
stelde Eddy Sander aan het eind van 
de avond de overwinning veilig.

Ere lidmaatschap ETT voor Ge Draaijer
TWELLO.- De Eerste Twellose Tour-
club (ETT) heeft op grootse wijze 
een van haar leden in het zonnetje 
gezet. In het bijzijn van een groot 
aantal medesporters kreeg Ge Draaij-
er afgelopen zaterdag, als dank voor 
zijn vele verdiensten voor de wie-
lerclub, het Ere lidmaatschap aan-
geboden. Draaijer, in wielerkringen 
zeker geen onbekende, heeft vooral 
in de jaren 80 menigmaal op spor-
tief gebied van zich doen spreken 
en daardoor de ETT een goede naam 
bezorgd. Maar ook als hoofdsponsor 
en shirtsponsor heeft de wielerver-
eniging enorm veel aan hem te dan-
ken. Tien jaar lang prijkte zijn naam 
op de shirts van de wielrenners, 
mooi genoeg, zo vindt Draaijer, die 
nu te kennen heeft gegeven een punt 
achter deze activiteiten te zetten. 
Om haar dank voor deze jarenlange 
sponsering tot uiting te brengen had 
de ETT een speciale ‘feestdag’ ge-
organiseerd waaraan 65 leden deel-
namen. Zaterdagmorgen rond 10.00 
uur werd er verzameld bij de winkel 
van Draaijer Verf en Wand, waarna 
er onder politiebegeleiding werd 
vertrokken voor een feestelijke tour-

rit. De tocht leidde door Twello, Ter-
wolde, De Vecht, Wilp-Achterhoek, 
Posterenk, Wilp en eindigde bij mu-
seumcafé De Kribbe, alwaar Draaijer 
in het zonnetje werd gezet. Verschil-
lende sprekers wisten met tal van 
anekdotes de rijke geschiedenis van 
wielrenner en schaatser Draaijer op 
bloemrijke en hilarische wijze weer 
te geven. De valpartijen en verblij-

ven in het ziekenhuis hebben Draaij-
er er niet van weerhouden om steeds 
maar weer door te gaan. Ook nu nog 
staat hij zijn mannetje in het Twel-
lose peloton. Tijdens de benoeming 
tot Ere lid werd door het bestuur van 
de ETT de wens uitgesproken dat Ge 
het plezier in het wielrennen nog tot 
in lengte van jaren mag blijven be-
houden. 

Als dank voor meer dan 10 jaar hoofdsponsoring van de ETT werd aan 
Ge Draaijer het Ere lidmaatschap aangeboden. 

Dynamic 
Tennis 
TWELLO.- Wilt u een sport bedrij-
ven zonder lessen of intensieve 
training maar die wel competitief 
en sportief is, kom dan bij Dynamic 
Tennis. Het is een lichte vorm van 
tennis voor 50-plussers, voor dames 
en heren. Het wordt gespeeld op 
een badmintonveld met een lichte 
‘foambal’ en een lichtgewicht rac-
ket, met het net op tennishoogte, 
volgens de spelregels van tafelten-
nis. Bent u nieuwsgierig kom dan 
vrijblijvend op vrijdagmorgen 31 
oktober van 10.00 tot 12.00 uur naar 
sv Twello aan de Zuiderlaan waar u 
onder begeleiding van buurtsport-
coach Martin Keen Dynamic Tennis 
kunt beoefenen. Neem goede zaal-
sportschoenen mee, voor een racket 
wordt gezorgd. Als afsluiting krijgt u 
een heerlijk kopje koffie. Het is wel 
aan te bevelen om u van tevoren aan 
te melden i.v.m. het aantal rackets. 
U kunt u opgeven bij Martin Keen, 
tel. 06-55938812 of via buurtsport-
coach.nl 

SV Twello start met 
nieuwe B-boys en girls
TWELLO.- B-boys en héél belangrijk: ook B-girls, oftewel dolenthousiaste jongens 
en meisjes rond de 8 tot 10 jaar oud, die onder professionele begeleiding van Roy 
gaan breakdancen. Deze vorm van dans is al tijden populair onder jonge kinde-
ren. Na een paar jaar een leuke vaste club jongens en meiden bij elkaar te hebben 
gehad (circa 12-13 jaar), is het tijd om weer te starten met een nieuwe generatie 
dansers. De lessen worden gegeven door Roy, een echte stoere B-Boy. Hij geeft al 
jaren Breakdance lessen aan jonge kinderen en doet dit dan ook met veel enthou-
siasme. Door het geven van de juiste aanwijzingen en door het natuurlijk voor te 
doen (heel spectaculair!) zorgt hij ervoor dat zijn jongens en meiden steeds beter 
worden in deze sport. Donderdag 30 oktober starten ze weer. Indien er nog vragen 
zijn, bekijk dan de website of stuur een e-mail naar prcgym@svtwello.nl. 

Meiden-voetbal toernooi 4x4
TWELLO.- Het meidenvoetbal bij 
Voorwaarts is enorm aan het groei-
en. Momenteel spelen er 4 volledige 
meiden teams mee in de competitie. 
Daarnaast voetballen er nog een aan-
tal meiden mee in jongensteams en 
ook bij de minitoppers (4-6 jaar) voet-
ballen meisjes.

Woensdagmiddag 29 oktober om 
14.00 uur organiseert Voorwaarts we-
derom een meiden-voetbal-toernooi. 
Ieder meisje van 4 t/m 12 die op de 
basisschool zit mag meedoen (Ook als 
je niet op voetbal zit). Je mag alleen 
komen, maar het is ook gezellig als je 
vriendinnen, buurmeisjes of nichtjes 

meeneemt. Wat ga je doen? Je speelt 
korte wedstrijdjes, krijgt tussendoor 
wat drinken en lekkers en er is ook 
nog een penaltybokaal. Er zijn leuke 
prijzen te winnen. Heb je zin om 
mee te doen? Meld je dan aan. www.
meidenvoetbaltoernooi.jimdo.com 
Voor vragen kun je mailen naar: Ste-
fanvanbeek@hotmail.com  of miran-
dawolters3@gmail.com Telefoon 06 
50864391 of 06 12832218.

Wisselend succes 
Voorster Schaakclub
VOORST.- Op maandag 13 oktober 
speelden twee teams van de Voorster 
Schaakclub hun eerste OSBO ronde.  
Het 2e team ging naar Zutphen om 
het op te nemen tegen Zutphen 3. 
Het 3e reisde af naar Doesburg, om 
het op te nemen tegen DSG 1. Voorst 
2 speelt in de 3e klasse van de Oos-
telijke Schaakbond. De ambitie in 
deze klasse is, strijden voor de titel. 
Sjoerd Norberhuis zette een mooie 
combinatie op het bord en scoorde 
de 1 - 0.  Jeroen Nikkels stond de 
hele partij goed, maar moest erin 
berusten dat hij niet verder kwam 
dan remise.  Henri Jansen wist een 
kwaliteit te winnen. Zijn tegenstan-
der zag met een slechte stelling geen 
andere oplossing dan opgeven. Joop 
Siderius kwam erg sterk uit de ope-
ning. Met geduldig spel wist hij de 
overwinning voor Voorst veilig te 
stellen. Invaller Esther Konijnenberg 
speelde een puike partij. Ze had een 
geweldige aanval opgebouwd. He-
laas was ze vervolgens niet door-
tastend genoeg waardoor ze alsnog 
verloor. Guido van Heuvelen had de 
hele avond een betere stelling. In het 
eindspel zette hij dit genadeloos om 
in een overwinning. Hierdoor kwam 
de eindstand op een dik verdiende 
1,5 – 4,5.
Voorst 3 speelt in dezelfde klasse 
als het 2e. Voor hen is de ambitie, 

klasse behoud. Maarten Jansen leek 
een mooie aanval op te zetten, maar 
verkeek zich op een kinderlijk een-
voudige combinatie. Harry Schu-
rink ging met een loper-offer vol op 
de aanval. Hij wist hier helaas geen 
voordeel uit te halen. Ook bij John 
Eekhuis ging het snel mis toen hij 
de aanval koos. Om 22.00 uur met 
3 – 0 achter, een beroerde start van 
het seizoen. Daan Noordhuizen leek 
het beter te doen. Met een prach-
tige stelling leek hij vaak dicht bij 
een winnende aanval. Helaas wist 
zijn tegenstander deze uiteindelijk 
te vinden. Dick Hoekman zijn par-
tij ging gelijk op. In de tijdnoodfase 
werd hij jammerlijk weggedrukt. Ge-
lukkig speelde Karl van ‘t Hazeveld 
sterk. Lange tijd stond hij meerdere 
pionnen voor. Uiteindelijk wist hij 
er hier een van over te houden om te 
promoveren. Met een degelijk eind-
spel “beperkte” hij de nederlaag tot 
5 – 1.
Iedere maandagavond wordt er ge-
schaakt in de kantine van de V.V. 
Voorst vanaf 20.00 uur. U kunt zo 
vaak komen / afzeggen als uzelf wilt. 
U kunt natuurlijk ook eerst eens een 
kijkje nemen. Voorafgaand wordt er 
lesgegeven aan de jeugdleden. Voor 
meer informatie zie: www.voorster-
schaakclub.nl of volg de Voorster 
Schaak Club op Facebook.

http://www.meidenvoetbaltoernooi.jimdo.com
http://www.meidenvoetbaltoernooi.jimdo.com
mailto:Stefanvanbeek@hotmail.com
mailto:Stefanvanbeek@hotmail.com
mailto:mirandawolters3@gmail.com
mailto:mirandawolters3@gmail.com
http://www.voorsterschaakclub.nl/
http://www.voorsterschaakclub.nl/
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Markt Twello van 12.30 tot 
17.30 uur

Stempelkaartenactie op de markt

Aangename proeverij

TWELLO.- Afgelopen vrijdag verzorgde Henk in het Veld een aangename 
verassing. Hij had zijn enorme bakplaat meegenomen en gaf iedere marktbe-
zoeker de kans om te proeven van zijn overheerlijke Balkenbrij. Henk ver-
koopt al vele jaren Balkenbrij maar toch hoort hij regelmatig dat marktbezoe-
kers geen balkenbrij kennen. Dat bracht hem op het idee om zoveel mogelijk 
mensen eens kennis te laten maken met de smaak van vroeger. 

Henk in ’t Veld bij zijn enorme bakplaat

TWELLO.- Vrijdag 24 oktober en 
vrijdag 31 oktober stempelkaarten 
actie op de markt. Bij uw aankoop 
ontvangt u een stempel op uw stem-
pelkaart. Als u vier verschillende 
stempels heeft (dus van 4 verschil-

lende ondernemers),kunt u deze 
inleveren bij de actie kraam. Daar 
staat een grabbelton met enkele hon-
derden waardebonnen van € 2.50 en  
€5.00. Uiteraard ook een zelfde aan-
tal: helaas geen prijs. En elke week 

gaat er een bonuswaardebon in, die 
recht geeft op een ritje met de paar-
se kruiwagen over de markt om bij 
elke ondernemer een product op te 
halen. Vraag de ondernemer gerust 
naar een stempel bij uw aankoop

Doelpuntenfestijn in Emst
DE VEcHT.- Vandaag de inhaal-
wedstrijd tegen sv. Emst. Alle elftal-
len van V en L die vandaag in actie 
kwamen speelden met rouwbanden 
om. Ook werd bij aanvang één mi-
nuut stilte in acht genomen ter  na-
gedachtenis van clubicoon Harrie 
Kamphorst. Vandaag werd trainer 
Marc Mölder vervangen door Hein 
Kerkdijk, die normaal het tweede 
elftal onder zijn hoede heeft. De 
start van de wedstrijd was romme-
lig met veel onnodig balverlies van 
beide ploegen. Al in de 14 de mi-
nuut werd vrije doortocht verleend 
aan de snelle spits van sv. Emst. Zijn 
inzet belandde echter op de paal tot 
opluchting van de meegereisde sup-
porters. Hierna begon V en l iets be-
ter te combineren en met in de 30ste 
minuut een vrije trap tot gevolg. San-
der Kamphorst mocht aanleggen en 
met een verwoestend schot liet hij 

de keeper kansloos 0-1. Op slag van 
rust wist centrale verdediger Bjorn 
Jacobs de bal niet goed te controleren 
waardoor de spits van sv. Emst alleen 
op de keeper kon afgaan. Oog in oog 
met keeper Arno Dolman faalde hij 
niet en schoot beheerst binnen 1-1. 
In de tweede helft begon V en L weer 
veel te slap en werd op strijdlust af-
getroefd door de thuisploeg. Binnen 
5 minuten wist sv. Emst twee keer te 
scoren, waarbij het derde doelpunt 
ook keeper Arno Dolman niet geheel 
vrij uitging. In de 50 ste minuut be-
sloot trainer Hein Kerkdijk in te grij-
pen en stuurde Marco Bouwmeester 
als vervanger van Sander Kamphorst 
het veld in. Al binnen 5 minuten had 
deze tactiek succes want hij wist Ste-
fan Kamphorst knap vrij te spelen. 
Zijn inzet werd van richting veran-
derd waardoor de keeper kansloos 
was 3-2. V en L ging vol op de aanval 

waardoor achterin veel ruimte moest 
worden weggegeven. In de 81 ste mi-
nuut mocht sv. Emst een corner ne-
men, die niet goed werd beoordeeld. 
Een verdediger van V en l werd sim-
pel weggezet en waardoor de spits 
van sv. Emst gemakkelijk kon bin-
nen schuiven 4-2. De thuisploeg 
bleef loeren op de counter en kreeg 
daardoor ook de betere kansen. Met 
nog 5 minuten op de klok zag je de 
overtuiging van  V en L om een goed 
resultaat te halen weg vloeien. Tom 
Kamphorst mocht aanleggen voor 
een vrije trap en de keeper zag de bal 
te laat 4-3. Nog geen twee minuten 
later opnieuw een vrije trap en tot 
verbijstering van de Emst supporters 
werd deze opnieuw binnen gekegeld 
door Tom Kamphorst 4-4. Het veld-
spel was ver onder de maat waardoor 
een punt het meest haalbare was. 
Volgende week staat de derby tegen 
sv. Terwolde op het programma. Trai-
ner Marc Mölder heeft nog een week 
om de heren weer scherp te krijgen.   

woensdagmorgen Raalte
donderdagmorgen Deventer-Colmschate
vrijdagmiddag   Twello
zaterdag   Apeldoorn

Vleeswarenbedrijf

H.A. IN HET VELD

2 “Slagers” Rookworsten + 
2 pakjes gerookte dobbelsteentjes samen 

voor5.-
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u:

�

�

Rijksstraatweg 164  Teuge 
Tel: 06 - 23 64 09 42 

Heerlijke kip van de grill

5.50
elke week voor

per stuk

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 9.99

4.99 9.99 6.99 6.99

500 GRAM 
VOOR

1000 GRAM 
VOOR

500 GRAM 
VAN 6.49 VOOR

1 KILO
VAN 13.96 VOOR

900 GRAM
VAN 8.99 VOOR

500 GRAM
VOOR

SPORTMIX
VERS GEBRAND

RAW HENNEPZAAD 
GEBROKEN

DADELS 
KING SALAMO
de laatste dozen!

STUDENTENHAVER
VERS GEMENGD

CRANBERRY
gedroogd zonder suiker

Hennepzaad is een plantaardig en zeer eiwitrijk 
Raw Biologisch Superfood van de (gepelde) 
zaden van de hennepplant. Rijk aan essentiële
vetzuren (Omega 3-6-9) en bevat van nature 
calcium, magnesium ijzer en vitamine E. 
Hennepzaad is voedzaam en gezond.
Hennepzaad heeft een nootachtige smaak en 
is een heerlijke toevoeging aan smoothies, 
shakes, pasta, rijst, salades, yoghurt, vruchten-
sappen, etc. Bevat geen gluten.

BLOEMENHONING
Elke honingsoort heeft zijn eigen positieve 
werking op bepaalde kwaaltjes. Het unieke 
aan bloemenhoning is dat geen enkele honing 
hetzelfde is. De smaak, geur en kleur is afhan-
kelijk van het jaargetijden en waar de honing 
vandaan komt. Zelfs de vorm van de honing 
varieert. Zo kun je vloeibare en crèmeachtige 
honingsoorten vinden. Ook bestaan er lente- of 
zomerhoningen. Lentehoning komt van bloemen 
die in de lente groeien. Zomerhoning komt van 
bloemen die in de zomer groeien.

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

0.99 2.99 2.99
HOLLANDSE 
BOSPEEN

HOLLANDSE
FRAMBOZEN

BILDSTAR OF FRIESLANDER
AARDAPPELS

3 DOZENPER BOS 10 KILO
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VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Verse Kabeljauwfilet

Gemarineerde ZalmfiletHuisgerookte Makreelfilet

Gebakken  Lekkerbekken

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

Kijk voor onze veilingverse Noordzee aanvoer in de kraam

twitter@vismanjan

Zonder graat!

Met dille of knoflookMet pepers of naturel

Heerlijke vis verfijnd gekruid!

100 gram

100 gramper stuk

per stuk

3 voor 

3 voor 1.95

1.951.75

2.75

5.00

7.50
Voor het betere ‘Beddengoed’ 

gaat u naar SlaaPie!

vrijdag 24 en 31 oktober

Honderden waardebonnen van €2,50 en €5,-

op de markt !

Hoofdprijs: kruiwagenrace langs de marktondernemers!

STEMPELKAARTENACTIE

Nieuwe kerstkaarten 
collectie

Nieuwe 
Hobby journaal

Vanaf 31 oktober

nr. 116

Grote collectie: wenskaarten, puzzelboeken, knipvellen, stickers en 
hobbykarton om uw (kerst)kaarten zelf te maken!

Uitslagen  Oortveldruiters

Buitenhuis winnaar 10 over rood 
toernooi de Scherpenhof Activia klaar voor de toekomst

TERWOLDE.- Op recreatiepark de 
Scherpenhof vond weer het jaarlijkse 
10 over rood toernooi plaats. De hele 
week werd er hard gestreden voor de 
grote finale op zaterdag, het was een 
spannende finale. De drie winnaars 
gingen in dezelfde ronde uit, dus 
volgde er nog een barrage waarbij 

E. Buitenhuis eerste werd, tweede 
werd R. van Silfhout en derde werd 
T. van Beek. De organisatie kan te-
rugkijken op een geslaagd toernooi 
en willen hierbij iedereen bedanken 
die meegeholpen hebben en natuur-
lijk de sponsors, zonder hen was het 
niet zo’n succes geworden. 
 

De winnaars.

TWELLO.- Afgelopen maanden is bij 
de V.V. Activia hard gewerkt door vele 
vrijwilligers van de vereniging om 
het complex te verfraaien en te laten 
voldoen aan de normen van 2014. On-
danks dat de club nog lang niet alles 
heeft kunnen realiseren, overheerst 
het trotse gevoel op het werk dat is 
verricht. Zo is de entree verfraaid met 
borden, staat er een geheel  nieuw ter-
ras en nieuwe terrasmeubelen, is er 
afrastering geplaatst en is de bestra-
ting compleet vernieuwd. Daarnaast 
is er verlichting aangelegd rondom 
het tweede veld zodat ze nu in de ge-
legenheid zijn om lichtwedstrijden te 
organiseren. Dit alles is financieel mo-
gelijk gemaakt met eigen middelen en 
uitgevoerd door eigen Activianen. Ac-
tivia is hierin gesteund door bedrijven 

die de club voorzagen van advies en/
of materiaal. De eerste lichtwedstrijd 
Activia 1 – Go Ahead Eagles A1 zal 
plaatsvinden op 28 oktober. De aftrap 

zal om 19.30 uur plaatsvinden. Geïn-
teresseerden zijn van harte welkom 
op het complex “De Schoapenweide” 
van de V.V. Activia 
                        

EMPE.- Afgelopen zondag organi-
seerde de Oortveldruiters een dres-
suurwedstrijd voor paarden. Men kon 
twee proeven rijden. In alle klassen 
werd er sterk gereden, zodat de jury 
veel winstpunten uit kon delen. In de 
klasse B een 1e en een 2e prijs voor Jac-
quelien Boesveld met So Simply, 195 
en 186 punten. Ook een 1e prijs voor 
Rachel de Haan met Zarah, 190 pun-
ten. Corine Smies werd 3e en 4e met 
Fatboy, 193 en 184 punten. In de ge-

combineerde L1/L2 klasse werd Lisa 
Sanders met Findsley 2e en 3e met 
in beide proeven 197 punten. Tara 
Denkers werd 3e met 191 punten en 
de tweede proef was goed voor 184 
punten. Elisa Tarallo werd 4e met 189 
punten. Lisa Sanders reed met Dieter 
H met 187 en 186 punten naar de 5e 
en de 6e plek. Anuschka Sundermeier 
met Bizar Unique verdiende 2 winst-
punten en Angelique Barmentloo 
met Zornellie en Eline van Roemburg 

mochten 1 winstpunt bijschrijven. 
In de gecombineerde M1/M2 klasse 
kreeg Bianca Smies met Blackberry 
188 en 194 punten, goed voor een 3e 
en 2e prijs. 
In Brummen werd er gesprongen. Jan 
Garrits verdiende de 3e prijs in de 
klasse B met Krap An met 66 stijlpun-
ten. Daphne Nederhoed sprong in de 
klasse L naar de 6e prijs met Careina. 
Michelle van de Pol reed met Brumm 
Brum naar Olst waar ze in een hele 
grote B springen rubriek de 10e prijs 
op kon halen, ze kreeg 68,5 stijlpun-
ten.

Mandarijnen 
zonder pit 3.50

Elstar appels

2.00
Grote Hollandse 
Bloemkool 0.7535 stuks 3 kilo



OOK VOOR EEN GASFLES OF 
VULLING KUNT U BIJ ONS TERECHT

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

Maar ook voor gasslang, 
drukregelaars en wartels etc.

* Diervoeders

* Tuingereedschappen

* Tuinmachines

* Bewatering

* Potgrond & kunstmest

* Tuinzaden

* Bestrijdingsmiddellen

* Draad en gaas

* Afrasteringsartikelen

* Tuinhout & weidepalen

* Laarzen & klompen

* IJzerwaren

* Deur en raam beslag

* Gereedschappen

* Electrische gereedschappen

* Electra

* Verf & verfbenodigdheden

* Lijmen & kitten

* HG producten

* Auto & fi ets accessoires

* PVC riool & hemelwaterafvoer

* Gas & bijbehorende accessiores

* Diervoeders

Voor dier-, tuin-
en hobbyartikelen

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

VORDERMAN
VOOR DIER-, TUIN- EN HOBBYARTIKELEN

WINTERVOER EN VOGELHUISJES

BRANDSTOFFENRESTOL

SLEUTELSERVICE

WEER VOLOP VERKRIJGBAAR:

 Diverse soorten vogelhuisjes en nestkastjes

 Pindanetjes

 Mezenbollen

 Reuzen mezenbollen

 Pindaslingers

 Strooivoer

 Vogelpindakaas (diverse soorten)

 Meelwormen in vet

 Mixslingers

 Doppinda’s

 Zonnepitten

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

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT 
VOOR DE KWALITEITSVOEREN VAN 

 

 

Wij zijn dealer van Restol™ 
houtolie. De uitstekende 
bescherming voor buitenhout!
 
Verkrijgbaar in diverse 
kleuren in 1 liter blikken en 
2,5 liter blikken.

Wist u dat u bij ons terrecht kan voor 
bijna alle soorten sleutels?
 

 Cilindersleutels
 Klaviersleutels
 Kluissleutels
 Autosleutels
 Chip autosleutels

 Openhaardhout
 Aanmaakhout
 Petroleum
 Steenkool briketten
 Geperst hout briketten
 Paraffi ne haardblokken
 Aanmaakblokjes

n 1 liter blikken en 
blikken.

GAAS & 
TUINHOUT
Wij hebben een groot 
assortiment draad & gaas 
en tuinhout op voorraad!orraad!

OPRUIMING 
TUINMEUBELEN 
    5 delig set Toronto Hoekset Ibiza Passion standenstoel Rome armstoel

KORTINGEN TOT 70%

 € 399,00  € 999,00  € 125,00  € 62,50

€ 625,00 € 1699,00 

0000
nu voor

0000
nu voor

0000
nu voor

00
nu voor

ALLE KUSSENS 4 HALEN 3 BETALEN!

Rome armstoe

nu vonu vo
€ 179,00 € 129,00 


