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Mid Season voordeel bij 
Maris Mode

Hét moment om 
de garderobe 

winter-klaar te maken. 
Kom en profiteer.
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Tegen inlevering van deze advertentie

Jan de Croon 
houdt u mobiel!

jandecroon.nl  | Tel: 0571-275903

aPK Keuring | onderhoud 
   airco Service | ruiT reParaTie

Schade TaxaTie en reParaTie
TanKSTaTion & WaSSTraaT

ROFRA  |  Home
Nieuw in Twello

• Meubelen
• Woonaccessoires
• Fashion

Dorpsstraat 16-18 Twello | 0571-276734

thuiszorg & hulp
 

www.trimenzo.nl

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

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

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

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Rozen
     boeket

DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

6,99

De mooiste boerinnen van 
Nederland eventjes in Pampus

POSTERENK.- De Boerinnen Kalender 2015 is op vrijdagavond 24 ok-
tober  voor de tweede keer gepresenteerd in Jeugdsoos Pampus. Vijftien 
boerinnen uit alle hoeken van Nederland leverden de overalls in voor 
galajurken en de klompen voor hoge hakken. Maar om toch in thema 
te blijven, koos initiatiefnemer van de Kalender Stef Bloo Pampus als 
locatie. De Boerinnen Kalender is al bijna 4 jaar een begrip. In de kalen-
der staan dit jaar 15 dames met allemaal een agrarische achtergrond. 
De foto’s in de kalender zijn pikant, maar zeker niet ordinair.

’s Avonds om half 9 kwamen de boe-
rinnen in stijl aan met een limousi-
ne. Onder een groot applaus liepen 
de dames een voor een over de rode 
loper de schuren van Pampus bin-
nen. Toen iedereen zich had verza-
meld, kon de presentatie beginnen. 
Initiatiefnemer Stef Bloo begon met 
een korte speech. Kort hierna werd 
de ‘covergirl’ gepresenteerd en dit 
jaar staat Jenny Fokkema uit Fries-
land op de voorkant van de Boerin-
nen Kalender. Vervolgens werden de 
boerinnen van elke maand gepresen-
teerd. Stef Bloo gaf nog een aantal 

bedankwoorden, onder andere aan 
Stichting Pampus. Er mocht dan ein-
delijk gefeest worden. Op de vraag 
waarom Stef Bloo voor Stichting 
Pampus heeft gekozen als locatie, zei 
hij het volgende: “Ik ben in Twello 
opgegroeid en als je dan 14 jaar bent, 
ga je wel eens een avondje naar Pam-
pus. Deze locatie is nostalgie voor 
mij. Natuurlijk is dit ook de ultieme 
locatie om de Boerinnen Kalender te 
presenteren. Een oude schuur omge-
bouwd tot feestzaal, beter kan niet.” 
Organisator van Stichting Pampus 
Vincent Hutten is daarom trots dat er 

zo’n evenement hier mag plaatsne-
men. Na de presentatie van de boe-
rinnen was er de mogelijkheid om te 
bijpraten en een dansje te doen on-
der het genot van een borrel of wat 
fris. Het feest zou nog tot half 1 in de 
nacht doorgaan. Bij vertrek kreeg ie-
dereen de nieuwe kalender mee. Er 
is nog geen Boerin van het Jaar geko-
zen, die titel wordt in februari 2015 
uitgereikt aan de mooiste boerin van 
de Benelux.

Kalender 2016
Voor de kalender van 2016 is de 
Boerinnen Kalender alweer op 
zoek naar mooie, sexy, stoere plat-
telandsmeiden. Ben of ken jij zo ie-
mand? En ben jij 18 jaar of ouder? 
Inschrijven kan via het contactfor-
mulier op de website www.boerin-
nenkalender.nl. Na het inschrijven 
wordt je op de hoogte gehouden van 
verdere ontwikkelingen. 

Initiatiefnemer Stef Bloo te midden van zijn Boerinnen.

Kunstenaars 
gezocht voor 
Wilp 1250 jaar
WILP.- In het kader van het 1250-ja-
rig bestaan van het dorp Wilp en 
omgeving worden er volgend jaar 
een groot aantal activiteiten gereor-
ganiseerd. Het feestelijke program-
ma start vanaf 31 december dit jaar. 
Op 3 en 4 oktober 2015 wordt er een 
kunstroute georganiseerd.  De werk-
groep van dit evenement is daar al 
druk mee bezig. Momenteel wordt 
bekeken door de werkgroep Kunst 
en Cultuur of er geschikte expositie-
ruimtes beschikbaar zijn. Bovendien 
is de organisatie op zoek naar kun-
stenaars uit de regio die hun werk 
willen exposeren. Belangstellende 
kunstenaars die wonen of werken in 
de regio kunnen zich melden tot 1 
januari 2015 via e-mail:  kunstrou-
te@wilp1250jaar.nl  

Fotopresentatie Wilpermolen op herhaling 
POSTERENK.- De fotopresentatie,  
die is gehouden tijdens de Poste-
renksche Zondag, was zo succesvol 
dat men heeft besloten deze op-
nieuw te houden. Op zondagmid-
dag 9 november zullen veel oude 
foto`s en een beamerpresentatie te 
zien zijn in de Wilpermolen. De 
foto`s zijn beschikbaar gesteld door 

inwoners van Posterenk. Mocht 
u ook foto`s willen uitlenen voor 

de presentatie dan kan dat uiter-
aard. Graag nodigt de organisatie 
u uit om de foto’s (nog) eens te ko-
men bekijken en samen een kopje 
koffie of een borrel te drinken. De 
molen is geopend vanaf 14.30 uur 
tot 17.00 uur.  Mocht u van plan 
zijn naar de molen te komen, dan 
graag even een telefoontje naar Ans 
Timmerman (0571) 27 59 76 dit in 
verband met het aantal te regelen 
zitplaatsen.

ONE WEEK DEAL

Gel Cumulus 16

9999

sc
Gel Cumulus 16
•   GEL in de hak en de voorvoet voor demping
•    voor de neutrale loper

NU 899912999

HARDLOOPSCHOEN

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
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Vijftien jaar 
‘Verborgen tuinen’

Wie maakt het 
mooiste gedicht 

voor de sint

Bewoners trots op 
appartementen-

complex

Chequeboek 
vol met super 
aanbiedingen
TWELLO.- Vandaag krijgt u naast 
het Voorster Nieuws ook een 
chequeboek in uw brievenbus. Dit 
chequeboek is een uitgave van Ja-
cobs Producties met daarin diverse 
waardecheques en advertenties van 
verschillende Twello Centrum on-
dernemers. Redactioneel is er in het 
cheque boek aandacht besteed aan 
diverse onderwerpen o.a. de visie 
van een ondernemer en van wet-
houder Lagerweij van de gemeente 
Voorst, de intocht van Sinterklaas 
met de daarbij behorende ‘Specu-
laasactie’ en een artikel over de 
nieuwe ‘IJsbaan.’ De looptijd van de 
meeste cheques is van 29 oktober tot 
en met 8 november 2014. Ook zijn 
er ondernemers die de looptijd van 
de cheques langer laten doorlopen 
(zie aankondiging per cheque). Dit 
chequeboek staat boordevol aan-
biedingen waar u als consument 
volop van kunt profiteren. Ook is 
er een puzzel samengesteld. Zoek 
de stukjes bij de cheques, lever dan 
de puzzel in voor 16 november bij 
Uitgeverij Voorster Nieuws en maak 
kans op een van de waardebonnen 
die beschikbaar zijn gesteld door 
Twello Centrum en Jacobs Produc-
ties. Twello Centrum is het hart 
van de Stedendriehoek waar u nog 
steeds en ook in de toekomst gratis 
kunt parkeren (zie overzichtskaart 
in het chequeboek). 



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

Samen lachen, samen spelen.
Samen met jou alles delen.

Ik heb een broertje lief en klein.
Wat ben ik trots om zijn grote broer te zijn!

Jef

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

SEP
19 oktober 2014

Marcel, Yvette en Jef van Vemde
Wijkseweg 23, 7396 BC Terwolde

GEBOREN
26-10-2014

 

Neava Louana
 

dochter van 
 

  Uan  en  MarieLouise      
  Spijkerbosch-Berenschot

 zusje van
Livia  en  Mareo

~~~~~~~~~~

Arthurs Point
1 Mc Chesney Road
Queenstown  9371

New Zealand 

Niet te geloven, maar het is echt waar.
wij zijn op 6 november al 60 jaar bij elkaar.

Wilt u ons daarmee feliciteren 
dan kan dat een dag later op

vrijdag 7 november 
van 15.00 uur tot 17.30 uur

bij Brasserie Restaurant Korderijnk te Twello.

Joop en Lumien van der Laan
Parkfl at De Statenhoed 16

7391 GV Twello

Lieve mensen, familie, vrienden en kennissen van

Louisa Josephina Maria
Siero - Huisman

- Wies -
* Apeldoorn, 28 februari 1948       † Twello, 1 augustus 2014

Uw medeleven voor en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder
en trotse oma en de overweldigende belangstelling

bij het afscheid, maken het voor ons moeilijk u allen 
hiervoor persoonlijk te bedanken.

De vele brieven, kaarten, bloemen en warme woorden
bij het afscheid zijn een grote steun voor ons bij de

verwerking van dit grote verlies.

Op deze wijze willen wij u hiervoor bedanken.

 Willie Siero
 Jurgen & Sylvia
 Angelien & Ronald
  Imke
  Elin
 Dukie

Twello, 29 oktober 2014
Jacob van Ruisdaelstraat 14, 7391 AZ Twello

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges

Hans Hartgers
    06-23920153

• • • •

Onverwachte combinatie 
van ambacht en hobby

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

Handwerkwinkel Holten 
www.handwerkwinkelholten.nl

Meubelstoffeerderij Van Bussel
www.gvanbussel.nl

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

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

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

Voor elke
levensvisie

RELIGIE
en traditie...

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

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, 7391 GK Twello

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

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

OUTLET 

Twello Marktplein 4 
laatste week 
ALLE HEREN BROEKEN 

€69.95p.st.

Tevredenheid van
nabestaanden staat voorop

uitvaartcentrum

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

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

 

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

Nijverheidsstraat 27  7391 ZT  Twello

n aanrechtbladen
n vensterbanken
n vloeren

n gevelbekleding
n belettering
n grafwerken

n schouwen
n wastafelbladen
n tafelbladen

n Steengoed in maatwerk

Van ons 
kantoor aan het 
Jachtlustplein 11
Graag nodigen wij u uit op dinsdag 4 november a.s. tussen 16.00 uur 
en 19.00 uur om kennis met ons te maken. Onder het genot van een 
hapje en een drankje vertellen we met passie over het werken in de 
zorg en het plezier om binnen Buurtzorg te mogen werken! 

TWELLO/VOORST

twello@buurtzorgnederland.com
www.facebook.com/buurtzorgtwello

Buurtzorg Twello /Voorst                                     
Jachtlustplein 11, 7391 BW Twello
Telefoon 06 – 12775452

OPENING!

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

drogisterij - parfumerie - schoonheidssalon

Uw             GezondheidsWinkel Twello
855
lloooooooooooo

zaterdag 8 november Beauty consulente aanwezig

Ontvang bij aankoop 
vanaf € 65 aan Shiseido producten een 

beautytasje met luxe miniaturen*.

* Actie t/m 8 november en zolang de voorraad strekt
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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 

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

Vermiste en gevonden 
huisdieren

Vandaag weer eens een zanggroep. Zij waren op concours in Lochem. 

Welke vocalisten zijn hier afgebeeld?
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 43
Er kwam geen reactie deze week. 

Zaterdag 1 november 
(Allerzielen)
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Skiba.
R.K.kerk Bussloo, 19.00 uur pastor 
Kantoci.
R.K.kerk De Vecht, 19.00 uur pastor 
Brylak.

Zondag 2 november   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur .
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur, ds. H. v. Marle, 18.30 uur L. 
Jongejan.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Vreeswijk.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, ds. .
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
ds. L. van Prooyen Schuurman.  
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
pastoor Oude Vrielink.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur, dhr. P. 
Piersma.
Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. .
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. K. Rof-
fel.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastoor Daggenvoorde en 
uitvaartvrijwilligers.
R.K. Klarenbeek, 19.00 uur werk-
groep.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Ho-

ven), 10.00 uur ds. S. Verheij, 17.00 
uur ds. J. Boer.

Woensdag 5 november 
(Dankdag)
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur, ds. W. Pieters (Tabernakelkerk), 
16.30 uur ds. H. v. Marle.
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 14.00 
uur en 19.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Nijbroek, 19.30 uur ds. 
Lammers.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
19.30 uur ds. C. v/d Valk.

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
2 november Prot.gem. Klarenbeek
9 november Prot.gem. Terwolde
16 november Prot.gem. Wilp
23 november Prot.gem. Nijbroek

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

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.

Allerzielen-
viering 
 
BUSSLOO.- Op zaterdag 1 november 
is er om 19.00 uur in de Martinus-
kerk van Bussloo een Allerzielen-
viering waarin de overleden dier-
baren worden herdacht. Pastor Ivan 
Kantoci zal in deze viering voorgaan 
met muzikale ondersteuning van het 
Martinuskoor o.l.v. Wiel Palmen. De 
viering eindigt met een korte ceremo-
nie op het kerkhof waar u een kaarsje 
kan branden bij de graven. Daarna 
bent u welkom in het parochiecen-
trum voor een kopje koffie of thee. 

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
Zwarte kater met witte kin aan de 
linkerkant wat doorlopend naar bo-
ven, witte borst en buik, voor witte 
voetjes, achter sokjes, zwarte hals-
band: Bandijk, Terwolde.

Gevonden  
Lapjespoes, veel wit, grijs en rood 
gestreepte vlekken op de kop, rug 
en de linkerachterpoot, donkere ge-
streepte staart: Hessenallee, Klaren-
beek.

Ik ben als vermist opgegeven 
vanaf de Bandijk te Terwolde.

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


Buiten begint het al vroeg donker te worden en de 
lampen gaan binnen weer aan. Voorkom inkijk 

met de prachtige raamdecoratie van bécé. 
Kom snel naar de winkel voor ons uitgebreide 
assortiment en vele mogelijkheden.

Actie geldt van 3 t/m 15 november 2014

Vraag naar de voorwaarden.

OP RAAMDECORATIE

MODE VOOR JE RAAM

Inloopmiddag Beekzicht
Wij organiseren vrijdagmiddag 31 oktober van 15.00 tot 17.00 uur een
inloopmiddag voor belangstellenden nieuwbouw Beekzicht. U bent van 
harte welkom op ons kantoor aan het Marktplein 110 te Twello.

Inloopmiddag Beekzicht
Wij organiseren vrijdagmiddag 31 oktober van 15.00 tot 17.00 uur een
inloopmiddag voor belangstellenden nieuwbouw Beekzicht. U bent van 
harte welkom op ons kantoor aan het Marktplein 110 te Twello.

KRINGLOOP
DE CIRKEL

Geef uw spullen een 2e kans

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

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

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

3000 m2 winkelruimte
www.facebook.com/kringloopdecirkel

dagelijks
nieuwe
inbreng

www.kringloopdecirkel-deventer.nl
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de aed’s zijn gedurende 
openingstijden beschikbaar op de 
volgende locaties: 

Bussloo
gebr. de haan, Bussloselaan 28 

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

Empe
dorpshuis ‘t oortveld
Emperweg 41, 06 54232615

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

Nijbroek
dorpshuis de arend
Dorpsplein 2, 0571 291437

Oosterhuizen
dorpshuis
Het Oude Veen 19, 055 5063130

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

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

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

Twello
c1000 binnendijk
Duistervoordseweg 11, 0571 287820
aan de stegge twello
Hietweideweg 14, 0571-277331
gemeentehuis gemeente voorst
H.W. Iordensweg 17, 0571 279911
schoneveld breeding, 
Dernhorstlaan 9, 0571 271717
sporthal jachtlust
Jachtlustplein 7, 0571 271093
sportpark zuiderlaan
Zuiderlaan 5, 0571 280780 of 280075
zwembad de schaeck
Veenhuisweg 53, 0571 276263
snackbar kokkie
Molenstraat 44a, 0571 276060
globe reisbureau
Dorpsstraat 26, 0571 268330
Fysiotherapie de boombosch
Medisch Centrum Twello
Raccordement 8b, 0571 275871
gebouw irene
Dorpsstraat 6
sv voorwaarts
Kerklaan 2, 0571 271332
zorgcentrum het grotenhuis
Binnenweg 2, 0571 283300
zorgcentrum st. Martinushof
Sint Maartenserf 85,  0571 283600
De zorgcentra zijn 24 uur per dag bereikbaar.
vv activia
Vermeersweg 12, 0571 271308
rabobank twello
Dorpsstraat 24, 0571 287300

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

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

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

Wilp (A)
bosgoed mengvoeders
Zwartekolkstraat 96/100, 055 3231231
veehandel boerkamp
Leemsteeg 12, 055 3231720
bonhof bv
Zonnenbergstraat 46, 055 3231263
var, Sluinerweg 12, 055 3018300, 

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

Oproepen via 112

AED’S

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

aangesloten bij Netwerk Notarissen

www.DNSnotarissen.nl
Rijksstraatweg 88, 7391 MT Twello

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

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

VRAAG AAN DE NOTARIS: 
WAARMEE MOET IK REKENING HOUDEN 
ALS IK GA AFLOSSEN OP MIJN HYPOTHEEK? 

Er zijn verschillende zaken waarmee u rekening moet houden. Het is belangrijk 
eerst te onderzoeken welke voorwaarden de bank waarbij u een hypotheek 
heeft, aan de afl ossing stelt. Het kan namelijk zo zijn dat u een beperkt bedrag 
boetevrij mag afl ossen. Dit bedrag is meestal een percentage van het bedrag 
dat u geleend heeft. De eigenwoningschenking wordt in veel gevallen gebruikt 
om af te lossen op de hypotheek. Sommige banken hanteren het beleid dat er 
dan geen boeterente betaald hoeft te worden als meer wordt afgelost dan 
normaal boetevrij mogelijk is.
Sommige banken hanteren ook een norm voor het bedrag dat minimaal 
tussentijds mag worden afgelost.
Verder kan het zo zijn dat u door af te lossen automatisch ook minder opbouwt 
in de kapitaalverzekering die gekoppeld is aan de hypotheek. Ik adviseer u 
daarom eerst bij de bank te informeren welke gevolgen de afl ossing voor u 
heeft.

Het afl ossen op uw hypotheek zorgt aan de ene kant voor lagere maandlasten 
maar aan de andere kant ook voor minder hypotheekrenteaftrek (in box 1 voor 
de inkomstenbelasting). Als u een lage rente op uw spaargeld krijgt, kan het 
aantrekkelijk zijn om dit spaargeld te gebruiken om af te lossen. Spaargeld 
wordt voor de inkomstenbelasting in box 3 belast, jaarlijks naar de stand van 1 
januari. Veel mensen hebben echter (een deel van het) spaargeld om fi nanciële 
tegenvallers op te vangen, bijvoorbeeld een auto die vervangen moet worden. 

Door af te lossen op uw hypotheek kan de ‘eigenwoningreserve’ hoger worden. 
Bij de koop van een volgende woning kan dit betekenen dat er minder 
hypotheekrenteaftrek is. Overigens hangt de eigenwoningreserve in het 
algemeen af van de overwaarde die bij verkoop van een woning wordt 
gerealiseerd.

Hallo jongens en meisjes in de gemeente Voorst!
Wie maakt het mooiste gedicht 
voor de sint
TWELLO.- Op zaterdag 15 november is het weer zover: de intocht van Sin-
terklaas en zijn pieten in Twello! Daar kijken we met z’n allen enorm naar 
uit. Bij aankomst heten we hem weer welkom met muziek en zang. Hierbij 
doe ik weer een oproep aan alle kinderen gedaan om een gedicht voor Sinter-
klaas te schrijven. Ik weet dat veel kinderen goed kunnen dichten. Daarom 
mag tijdens de intocht de winnaar of winnares zelf, bovenop het podium, het 
winnende gedicht aan Sinterklaas voorlezen! 

Schrijf dus een mooi gedicht voor Sinterklaas en stuur deze gauw naar het 
gemeentehuis. Het gedicht mag maximaal uit 4 coupletten bestaan en moet 
op 1 A-4tje passen. Misschien vinden jullie het leuk om het gedicht een 
opvallende decoratie te geven. Daarna zoekt de jury (bestaande uit Yvette 
de Winter van Stichting Dorpsfeesten, Arda van Vilsteren/Gemeente Voorst, 
Barbara Hoose van het Voorster Nieuws en burgemeester Jos Penninx) het 
mooiste gedicht uit. Natuurlijk is er een zoete prijs voor de winnaar of win-
nares; deze krijgt zijn of haar voornaam in chocoladeletters! 
Dus jongens en meisjes stuur of geef je sinterklaasgedicht uiterlijk 11 novem-
ber af aan de receptie van het gemeentehuis in Twello. Vergeet niet je naam, 
leeftijd en telefoonnummer niet en vermeld ook op welke school je zit, zodat 
we je kunnen bellen als je de gelukkige bent!

Burgemeester Jos Penninx

Zendingszondag 
in Dorpskerk 
TWELLO.- Zondag 2 november is het 
Zendingszondag in de Dorpskerk. 
Net als in voorgaande jaren komen er 
op die zondag theologiestudenten uit 
het buitenland die een paar maanden 
in Nederland studeren naar Twello. 
Deze keer is dat Almarie van Rooyen. 
Zij zal in de dienst iets vertellen over 
wat het betekent kerk te zijn, in een 
verdeeld land als Zuid-Afrika. Moge-
lijk dat Abraham Leorenz uit Indone-
sië, die ook tijdelijk in Amsterdam 
studeert, haar vergezelt. Na de dienst 
kan er met haar/hun nader kennisge-
maakt worden tijdens de koffie in ge-
bouw Irene en bij de lunch. De lunch 
is bij Diny Landeweerd, Kruisvoor-
derweg 20. Graag even bij Diny mel-
den als u mee wilt lunchen: E: diny.
landeweerd@gmail.com; Telefoon 27 
13 87.

Allerzielen 2014 
TWELLO.- November, mensen in stilte op weg naar de graven van hun dier-
baren die gestorven zijn. Weemoedig gedenken we hen van wie we afscheid 
moesten nemen. Monumenten worden schoon gemaakt, bloemen neergezet 
en er word een kaarsje gebrand. 
Mijmeringen overvallen ons, om wat eens is geweest, dat mag, het laat ons 
voelen dat wij mogen leven. Waar onze handen niet meer voor hen die ons 
zo lief waren kunnen zorgen, daar mogen we die zorg in de handen van God, 
onze Vader leggen. Allerzielen is een hoogtijdag in de Rooms Katholieke 
traditie en word gevierd op zondag 2 november a.s. Deze zondag is er een 
viering om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Duistervoorde, de voorganger 
is Pastoor Daggenvoorde samen met de uitvaartvrijwilligers. In deze viering 
worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden en 
daarbij worden kaarsen ontstoken. In dat licht worden zij zichtbaar gemaakt. 
Na deze viering gaan we samen in processie naar het kerkhof. Daar zal bij het 
monument van de ongedoopte overleden kinderen een kort overdenken zijn. 
Hierna kunt u de aangeboden bloem naar het monument van uw dierbare 
brengen. Na deze korte plechtigheid is er gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten bij een kopje koffie of thee in de Klepel. 

Startviering in Martinuskerk 
TWELLO.- Na de kerksluitingen 
vlak voor de zomer, zijn er in sep-
tember twee startvieringen gehou-
den in Loenen en Vaassen. Op 9 no-
vember houden is er een startviering 
voor heel de  Franciscus en Clara pa-
rochie in de Martinuskerk in Twello: 
het eucharistisch centrum. Aanvang 
10.00 uur. Het is dan Willibrordzon-
dag. Het thema van de parochiële 
startviering is daarom: ‘In dei no-

mine feliciter – In Gods naam geluk’ 
(uitspraak van Willibrord).
Deze Ierse monnik Willibrord bracht 
in de achtste eeuw met zijn metge-
zellen vanuit Engeland het geloof 
naar onze streken. Dankzij het werk 
van Willibrord kunnen wij samen 
geloven in God en Zijn menslie-
vendheid. We vieren op deze Wil-
librordzondag dat ons het evange-
lie van Jezus Christus is gebracht. 

Waardoor we als broeders en zusters 
in geloof, hoop en liefde samen on-
derweg zijn. Het wordt een feestelijk 
gezongen eucharistieviering. Leden 
van verschillende koren uit de ge-
loofsgemeenschappen verlenen me-
dewerking. Na de viering is er ruim 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
in de Martinusschool tegenover de 
kerk. 

mailto:diny.landeweerd@gmail.com
mailto:diny.landeweerd@gmail.com


Samen sterker

www.rabobank.nl/apeldoorn

Rabobank Gemeente Voorst en Rabobank Apeldoorn en Omgeving gaan samen verder onder de

naam Rabobank Apeldoorn en omgeving. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 

Particulieren (055) 578 49 11         Bedrijven (055) 578 48 89

Gewijzigde contactgegevens

Contact zoals u
gewend bent. 

Samen verder onder
één naam.

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

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

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports
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V.A.

€ 8.890,-

Mitsubishi-Wesselink.nl

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

BE MORE

V.A.

€ 8.890,-

BE MORE

Maak gratis kennis met Dynamic Tennis 
Wilt u een sport bedrijven 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 racket, met het net op tennishoogte, volgens de spelregels van tafeltennis. 

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 buurtsportcoach 
Martin Keen Dynamic Tennis kunt beoefenen. Neem goede zaalsportschoenen mee, voor een 
racket wordt gezorgd. Als afsluiting krijgt u een heerlijk kopje koffi e. 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, via buurtsportcoach.nl of bij Janny Bakker tel. 0571-275026. 

Voordeel van deze sport is dat je geen partner nodig hebt en dat je door het tos-systeem altijd 
kunt spelen op de vaste (vrijdag)tennisochtend of op maandagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. 
Deze sport kan ook aanvullend zijn voor mensen die ‘s zomers buiten tennissen maar ‘s winters 
niet buiten kunnen tennissen. Met dynamic tennis blijf je ‘s winters dan toch in conditie. Voor 50 
euro koopt u een strippenkaart waarmee u 10x 2 uur kunt tennissen op de vaste tennisochtend.

Spreekuur wijkagent 
VOORST/WILP.- Op dinsdag 4 november houdt de wijkagent, de heer F. van 
Dijk, weer spreek(half)uur, zowel in Wilp als in Voorst. Het spreekuur in 
Wilp is van 19.00 uur tot 19.30 uur in Dorpshuis de Pompe en het spreekuur 
in Voorst is van 20.00 uur tot 20.30 uur in de Gert-Jan van den Berg zaal van 
het Dorpshuis te Voorst. De politie zet de komende periode extra in op de 
preventie van inbraken en blijft inzetten op het oprichten van WhatsApp-
groepen voor de gehele regio. Wilt u meer weten of heeft u een andere reden 
in gesprek te gaan met de wijkagent, dan kunt u de wijkagent op dinsdag-
avond zonder afspraak bezoeken in Wilp of in Voorst. Desgewenst kunt u ook 
telefonisch contact opnemen met de wijkagent via telefoonnummer 0900-
8844 of per e-mail naar frans.van.dijk@politie.nl. 

OKV is opzoek naar medewerkers

Bewoners trots op 
appartementencomplex ‘De Badijkhof’
TWELLO.- De grote wens van een 
groot aantal bewoners om duidelijk 
aan te geven dat het sinds enige tijd 
gaat om zelfstandig wonen nabij Het 
Grotenhuis, is in vervulling gegaan. 
Met de onthulling van het naambord 
‘De Badijkhof’ voor het appartemen-
tencomplex is het begrip ‘aanleun-
woningen’ verleden tijd. Het Groten-
huis kent een lange geschiedenis. In 
het jaar 1956 werd het verzorgings-
huis met de daarbij behorende aan-
leunwoningen in gebruik genomen. 
Door de jaren heen hebben tal van 
renovaties en verbouwingen er voor 
gezorgd dat men qua woongenot met 
de tijd mee ging. In april 2001 werd 
door de heer Bruines (Bestuurslid 
St. Het Grotenhuis) de eerste steen 
gelegd voor de nieuwbouw van 56 
aanleunwoningen en 28 koopwo-
ningen. De laatste grote aanpassing 
vond plaats in 2013, waarbij het 
Atrium flink werd aangepakt. Door 
een financiële bijdrage van de Stich-
ting Het Grotenhuis is het onlangs 
nog aangepast, dit om meerdere ge-
zamenlijke activiteiten te kunnen 
organiseren. Het is nu echt een mul-
tifunctionele ruimte geworden, iets 
waar de bewonerscommissie zich 
geruime tijd voor heeft ingezet.
Tijdens een gezellige bijeenkomst, 
die vooraf ging aan de onthulling, fe-
liciteerde de heer Van Essen namens 
Trimenzo de bewonerscommissie en 

de Vereniging van Eigenaren met het 
bereikte resultaat. ‘’U als bewoners 
bent met dit initiatief uw tijd ver 
vooruit’’, daarmee doelend op de 
grote veranderingen op maatschap-
pelijk en zorg gebied. ‘’Het Groten-
huis gaat (moet) een andere richting 
op, we zien ons geplaatst voor een 
nieuwe taakstelling. Wat de conse-
quenties op termijn zullen zijn is 
nog niet helemaal duidelijk,.’’ Aldus 
Van Essen.

Ook bij het Grotenhuis zijn de ver-
anderingen, die van overheidswege 
worden opgelegd voelbaar. Een van 
de vele veranderingen die al zijn in-
gevoerd is dat er niet meer gespro-
ken wordt van aanleunwoningen 
maar van zelfstandige woningen. De 
Vereniging van Eigenaren en de Be-
wonerscommissie hebben onlangs 
het initiatief genomen om onder een 
eigen naam: De Badijkhof, verder te 
gaan. 

Diny Schimmel (Bewonerscommissie) en G. Bruines (Bestuurslid 
St. Het Grotenhuis) onthulden het naambord van het apparte-

mentencomplex De Badijkhof.   

Brandwondenstichting Twello en 
Wilp-Achterhoek dankt gulle gevers
 
TWELLO.- In de week van 5 tot en 
met 11 oktober collecteerden in 
heel Nederland meer dan 50.000 
vrijwilligers voor de Nederland-
se Brandwonden Stichting. Ook 
in Twello en Wilp- Achterhoek gin-
gen de collectanten langs de deuren. 
Gezamenlijk werd een bedrag van 
ruim 5200 euro opgehaald. Dank 
namens de collecteorganisatoren 
uit Twello en Wilp-Achterhoek. De 
opbrengsten van de collecte stelt de 
Brandwonden Stichting in staat om 
haar werk voor mensen met brand-
wonden voort te zetten.
 
Brandwondenstichting Twello 
collecteerde voor de 25e keer 
in Twello
Al 25 jaar voert Nederlandse Brand-
wonden Stichting Twello haar strijd 
tegen de littekens.in Twello. Evenals 
bij de start 25 jaar geleden, werd de 
Stichting dit jaar bij haar collecte 
geassisteerd door de leden van het 
Brandweercorps Twello. Met vier 
voertuigen trokken zij de wijken in 
om de collectanten te ondersteunen. 
Tevens vroegen zij aandacht voor 
versterking van het corps. Man-
nen en vrouwen die zich hiertoe 
geroepen voelen kunnen zich nog 
steeds melden.bij het Brandweer-
corps Twello.
 

Brandwondenstichting huldigt 
9 collectanten
Het was maandagavond 13 oktober 
een drukte van belang in de kazer-
ne van de Brandweer aan de Jupi-
ter in Twello. Van de ruim 80 collec-
tanten die op pad werden gestuurd 
door de collecteorganisatoren uit 
Twello (Hermien Veldhoen, Mariet 
Linthorst en Wil van Mourik) waren 
er dit jaar weer 9 jubilarissen. Helaas 

konden zij niet allemaal aanwezig 
zijn voor een groepsfoto. Maar zij 
kregen wel een persoonlijke attentie 
van de plaatselijke collecte-organi-
satoren. De jubilarissen zijn voor 20 
jaar collecte lopen: dhr Dolman en 
mevr. Nikkels. 15 jaar lopen al weer 
de dames J. Dolman, A. de Haan en 
W. Winterman. 10 jaar gaan op pad 
de dames M. Hartskeerl, A. Martens, 
M. Wulfsen en M. Hoogeslag. 
 
 

 
Gehuldigd werden voor 20 jaar Pauline Nikkels (midden) en voor 

15 jaar Willeke Winterman (links) en Joke dolman (rechts).

Subsidie voor 
gezondheid jongeren 
TWELLO.- Gemeente Voorst krijgt samen met de gemeenten Brum-
men, Lochem en Apeldoorn bijna € 400.000 subsidie van de Provincie 
Gelderland om overgewicht onder jongeren aan te pakken. Dit doen 
de genoemde gemeenten door zich aan te sluiten bij de landelijke actie 
voor Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). JOGG zet zich in voor een 
gezonde jeugd in een gezonde omgeving voor jongeren van 0 tot 19 jaar. 

Een gewoon gezond gewicht is 
de norm
De vier Gelderse gemeenten heb-
ben eerder al het besluit genomen 
om overgewicht onder jongeren aan 
te pakken. Door het verkrijgen van 
de subsidie kunnen de gemeenten 
met JOGG aan de slag. De gemeen-
ten slaan de komende drie jaar de 
handen ineen en gaan op regionaal 
niveau samenwerken met als motto 
‘een gewoon gezond gewicht is de 
norm’.
 
Gezonde jeugd in gezonde 
omgeving
Wethouder Wim Vrijhoef is blij met 
de subsidie: “Overgewicht en obe-
sitas zijn een groeiend probleem. 
Helaas niet alleen bij volwassenen, 
maar ook bij kinderen. Daarom moe-
ten we kinderen al op jonge leeftijd 
motiveren om gezond te eten en te 
drinken en meer te bewegen. Dit 
vormt een belangrijk onderdeel van 
onze nota sport- en beweegbeleid 

‘Voorst maakt ruimte voor sport en 
bewegen’. Door te werken aan een 
gezonde jeugd in een gezonde omge-
ving kunnen de jongeren opgroeien 
tot volwassenen die maximaal pro-
fiteren van de positieve bijdrage van 
sport en bewegen aan hun welzijn 
en gezondheid.”
 
Samenwerking
De samenwerking tussen de vier 
gemeenten onderling is een mooie 
start, maar niet voldoende. De ge-
meenten gaan op zoek naar samen-
werking met publieke en private 
partijen zoals scholen, sportclubs, 
huisartsen en belangenorganisaties/
dorpscontactpersonen. Die lokale 
samenwerking leidt tot betere sport-, 
beweeg- en speelfaciliteiten en meer 
aandacht voor voeding en beweging. 
Want gezond eten en drinken, da-
gelijks bewegen en sporten moet de 
gewoonste zaak van de wereld wor-
den. En daarmee ook een gezond 
gewicht. 

TWELLO.- De Oudheidkundige Kring Voorst verheugt zich in de betrok-
kenheid van vele lezers die reageren op de foto’s in onze wekelijkse 
rubriek. Ook  is er een regelmatige aanvoer van foto’s, ansichtkaarten, 
bidprentjes en dergelijke.  Al deze documenten geven een steeds beter 
beeld van het leven van onze voorouders binnen onze gemeente. 

Vrijwilligers registreren, digitali-
seren en archiveren de inkomende 
stukken. Ook wordt de OKV steeds 
vaker in de gelegenheid gesteld om 
kennis te nemen van familiefoto’s 
en andere oude familiestukken. Dit 
materiaal gaat uiteraard weer terug 
naar de familie. Voor het verwerken 
van al die gegevens is een aantal 
vrijwilligers actief. Zij verrichten 
hun werkzaamheden in de ruimte 
van de Oudheidkundige Kring aan 

de Dorpsstraat in Twello. Compu-
ters en scanapparatuur staan hen ter 
beschikking. 
Op dit moment worden documen-
ten gescand en gegevens van de 
foto’s in het archief verwerkt in 
een databasesysteem. De komende 
tijd wacht de organisatie nog een 
aantal belangrijke werkzaamhe-
den. Het verwerken van gegevens 
op bidprentjes, documenteren van 
ansichtkaarten, indexeren van ar-

tikelen uit de “Kroniek” zijn zo al 
aan de orde. Voor deze activiteiten 
is de OKV opzoek naar medewer-
kers met ervaring in het gebruik 
van Windows-Word/Exel. Ook per-
sonen, vaardig in het opstellen van 
begeleidende teksten, zijn welkom. 
Voornoemde werkzaamheden zul-
len op nader vast te stellen dagdelen 
plaatsvinden. 
Ligt uw interesse meer in onderzoek 
en het verwerken van genealogische 
gegevens, dan bent u ook van har-
te welkom. Heeft u belangstelling 
neem dan contact op (0571) 27 70 
90. 
Voor directe vragen kunt ook terecht 
bij Jack Damen (0571) 27 33 02.



Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

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

CV ketel Remeha 
Calenta 28c
met iSense 

klokthermostaat

compleet  
aangesloten 
€  1495,-

www.installatiebedrijfjanssen.nl

50 jarig bestaan

retourbij een Calenta Remeha ketel

€150,-

- 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

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

Kerstpakketten

Relatie 
geschenken

Ouderwets lekker!

Stationsstraat 10 Twello - 0571 270365  
info@mocha-mentha.nl  
www.mocha-mentha.nl
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OF KIJK OP LIMBURGIAVLAAI.NL 

 

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

Tweet van de week: beter 
inconsequent goed dan 

consequent fout. Surf naar 
www.voorst.pvda.nl

veilinggebouw apeldoorn 
sinds 1960, vraagt alles op 

antiekgebied, verzorgt 
taxaties v.verz./verd.beëd 
makelaar/taxateur kunst/
antiek. F. Van der Veen. Tel: 

055 5216957

bosch wasautomaten en drogers v.a. € 149,00.  
Amerikaanse koelkasten va € 599,00. De Elektro Witgoed 

Outlet biedt u ruime keuze in A-merken. Nieuw, jong gebruikt, 
demo’s en licht beschadigde showroommodellen. Alles met 

laagste prijs garantie, dus nergens goedkoper! www.
elektrowitgoed.nl De Rotstuin 22, 7325 GC Apeldoorn. Tel. 

(055) 301 62 66.

sint en piet op bezoek? bel 
scouting de vundelaar 

0571-274900

zwanger? Laat n unieke 
mozaïek buik maken. Alle 

info op www.sunnyartatelier.
nl of 06-34035704

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf. Alle 

bouwwerkzaamheden. 
Timmerwerkplaats, kozijnre-
paraties e.d. ook tuinhuizen 

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

vrijdag 31 okt, zaterdag 1 
nov verkoop div. goederen 
w.o. Coupons vinyl decoratie 
materialen tafel zaag en wat 

verder ingebracht is. 
rijksstraatweg 119 voorst

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

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 

34 tm 44 (6 regels) Niet 
plaatsen als verlopen is... Laten 
staan in bestand, ookal is het 

verlopen. Wordt steeds verlengt. 

vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.visser 06-22459707

Eind vd maand gaan onze 
scharrel varkens naar de 
slager maar het is te veel 

voor ons zelf wilt u een (h)
eerlijk stukje vlees of een 
half varken alles is mogelijk 

prijs per 10kg 55 euro prijs 
voor een half varken is 5 
euro per kg alles netjes 

verpakt van hoh gehakt tot 
gepaneerde schnitzels voor 
meer info 0616627561

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.

gezellig kinderkoor in 
Twello zoekt leden. meer info: 

0571-273093

gezocht: standhouders voor kerstmarkt op  zaterdag 13 
december van 14.00 tot 21.00 uur en zondag 14 december van 

11.00 tot 17.00 uur. Locatie: Brocanterie de Roskam, Rijksstraat-
weg 182, Voorst. Voor meer informatie 0571-262670 of Lizetder-

kinderen@oliehandel.nl

Beter wachten 
op de trein, 
dan wachten 
op een nier.

Ga naar nierstichting.nl

Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. 
Tot z’n bloed is gespoeld, tot er een donornier is, 
of… tot het te laat is.

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.29

4.00

1.950.90

Hausmacher
uit eigen worstmakerij

Voor stamppot buffetten
kijk op onze site

Verse soepen uit eigen 
keuken tomaat, groenten, 
mosters, ui, paddenstoel, 
bonen en erwtensoep

UienBurgers
Winterse burger mmmmmmm

Pepercervelaat
uit eigen worstmakerij

De Procureur
Generaal

1.45

Een platte spies met supermalse 

procureurlapjes, gevuld met 

lekkere bacon, Bistro kruidenolie 

en gedroogde uiensnippers.

Bakbloedworst en 
leverworst uit eigen 
worstmakerij

30 oktober t/m 3 november 2014

100 gram

100 gram
4 voor

100 gram100 gram

DDDDDe PProcureur

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

5.00

1.59

5.95

Heerlijke gebakken
kibbeling

Heilbotfilet
veilingvers

Visduo in witte wijnsaus
lekker in de oven

per stuk

300 gram

100 gram

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Nieuwe oogst / vitaminetijd!

Navel 
sinaasappels  10 stuks  2.49

Andijvie heel kilo  0.79

  
10 stuks 3.49

  25 stuks 2.99Mandarijnen 
Clementine

Rode Grapefruit
Koken, bakken of in de oven? Vraag om een recept!Roseval 

Aardappelen   2,5 kilo  2.49
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Ron & Jolanda 
Sterkenburg

Prettig 
Weekend

Rode Kruis op zoek naar 
een penningmeester
GEMEENTE VOORST.- Al ruim 60 jaar zorgen de vrijwilligers van het 
Nederlandse Rode Kruis afdeling Voorst voor hulpverlening tijdens eve-
nementen, sociaal vervoer, opleidingen, ontspanningsactiviteiten en va-
kantieprojecten. Voor het bestuur zoekt de afdeling op zeer korte termijn 
een penningmeester (m/v), (vrijwilliger). Het Nederlandse Rode Kruis 
afdeling Voorst zoekt een enthousiaste en prettige kandidaat die kennis 
heeft van financiële boekhouding. Bestuursleden uitleg kan geven over fi-
nanciële kwesties en goed kan samenwerken. Kijk voor een impressie van 
de afdeling op www.rodekruis.nl/voorst. Heeft u interesse in deze functie 
schrijft of mailt u met: Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Voorst, p/a 
Leidekkersdreef 12, 7328 AT te Apeldoorn, secretaris@rodekruis-voorst.
nl.

De Dalk veilig in het Verkeer
KLARENBEEK.- Op het schoolplein van de Openbare basisschool (Obs) 
De Dalk is een prachtig verkeersplein aangelegd. Een echte rotonde, een 
zebrapad, een voorrangsweg, parkeervakken, een oversteekpunt en een 
heus benzinestation waar je kunt tanken. 

Tijdens schooltijden zullen er ook 
echte verkeersborden op het ver-
keersplein staan, die kinderen in het 
verkeer ook zien. Op het verkeers-
plein kunnen de kinderen alle ver-

keerssituaties oefenen en zo leren de 
kinderen veilig deelnemen aan het 
verkeer op de weg. Natuurlijk mo-
gen de kinderen ook gewoon lekker 
spelen op het verkeersplein; vooral 

als nog klein bent en de regels niet 
zo goed weet. Zo krijgen de kinde-
ren dus al verkeersles in echte situa-
ties naast de lessen die kinderen uit 
een verkeersboek leren. Maandag 3 
november zal het verkeersplein of-
ficieel en feestelijk geopend worden 
door de leerlingen en leerkrachten. 
Uiteraard zijn buiten de schooltijden 
ook kinderen uit de buurt van harte 
welkom om op het verkeersplein te 
spelen. Het initiatief om een ver-
keersplein aan te brengen is mede 
mogelijk gemaakt door de subsidie 
van de Burendag en de opbrengst 
van de Floralia. Na de herfstvakantie 
zullen er vele blije en vrolijke toetjes 
te zien zijn op het verkeersplein van 
Obs De Dalk. Namens de leerlingen 
en leerkrachten wordt één ieder be-
dankt die zijn/haar aandeel heeft ge-
had in het aanbrengen van dit super 
mooie verkeersplein!

Op het schoolplein is een prachtig verkeersplein aangelegd.

Herfstpad kleuters Martinusschool 
TWELLO.- Afgelopen vrijdag is er 
weer met circa 90 kleuters van de 
Martinusschool het herfstpad gelo-
pen in het Bruggenbosch. De kin-
deren van groep acht hebben samen 
met de kleuters allerlei leuke herfst-
spelletjes gedaan: tikkertje bij voor-
beeld, waarbij één kleuter de wolf 
was, voelen in een doos en raden 
wat er in zit, blaadjes van je hand 
blazen. Ze gingen op zoek naar dier-
tjes en konden met een spiegeltje on-
der de paddenstoelen kijken. Er was 
genoeg te zien. Onderweg hebben ze 
heel veel kastanjes, eikels en mooie 
herfstbladeren gevonden. En uiter-
aard was er ook tijd voor wat lekkers.

Heerlijk banjeren tussen 
de herfstbladeren. 

Griezelen 
VOORST.- Op de avond van vrij-
dag 31 oktober is het weer zover! 
Het van origine Amerikaanse feest 
‘Halloween’ zal ook in Voorst uit-
bundig gevierd gaan worden. Op 
initiatief van de ouders zullen de 
soms angstaanjagend uitziende 
kinderen van basisscholen De 
Wiekslag en Sjaloom tussen on-
geveer 18.30 en 20.00 uur onder 
begeleiding van ouders de buurt 
intrekken en bij de huizen aanbel-
len, om in ruil voor wat lekkers 
een liedje te zingen of simpelweg 
‘trick or treat’ te schreeuwen. Trek 
dus de verkleedkleren uit de kast, 
snij een pompoen, haal wat snoep 
in huis en griezelen maar.

Rabobank, verkeer en Veluws college
‘Papa, papa, de Rabobank gaat verhuizen!’ Afgelopen vrijdagmiddag 
kwam ik thuis, ik was nog bij de auto toen onze jongste zoon over ons 
erf aan kwam rennen met dit nieuws. Er was deze dag post gekomen 
van onze bank. Een fraaie kaart met foto’s uit onze gemeente en uit de 
gemeente Apeldoorn, en aan de achterkant de nieuwe contactgegevens, 
nieuwe mailadressen, en nieuwe telefoonnummers. Het kantoor van onze 
voormalige Rabobank Gemeente Voorst staat nu in het rijtje De Eglantier, 
Eendrachtstraat, Marktplein, en Stuijvenburchstraat in Eerbeek. Later 
hoorde ik van mijn vrouw dat onze jongste, voordat ik thuis kwam, al 
allerlei vragen had gesteld hoe het nu verder moest met het kantoor in 
Twello. Gaan ze het nu verhuren en wie komt er dan in, dat soort vragen.  
Vragen waar wij thuis het antwoord niet op weten. Te uwer informatie, 
onze jongste zoon is vijf en half jaar. Wat ik wel weet is dat het grootste 
deel van het personeel nu aan de Eendrachtstraat in Apeldoorn zit. En 
een ander deel zet zijn of haar loopbaan voort buiten de bank.  Sterkte 
allemaal, geen Gall en Gall in de buurt om even een flesje wijn te halen, 
geen Waardige Waard om tussen de middag wat te gaan eten.  Slechts een 
cafetaria zit vlakbij het hoofdkantoor, daar aan de Eendrachtstraat.

Dit houdt dus in dat het wat betreft verkeer en parkeren iets rustiger is 
geworden in het centrum van Twello, kan dit gelijk worden meegenomen 
bij het verkeersonderzoek dat de gemeente laat uitvoeren. Voordat de re-
sultaten hiervan bekend worden gemaakt kan ik alvast wel mijn persoon-
lijke ervaringen delen op verkeersgebied hier in onze gemeente. Aller-
eerst het plan om  de snelheid op de weg tussen Wilp en Voorst, of beter 
gezegd Gietelo, te verlagen van 80 naar 60 km. Op zich prima, alleen is 
dit maar een halve oplossing. Ik rij regelmatig over deze weg met de auto. 
Met de fiets is deze weg alleen maar geschikt voor diegenen die vinden 
dat hun tijdelijke bestaan op deze aarde al lang genoeg heeft geduurd.  
Voor fietsers is deze weg levensgevaarlijk, met een soort schijnveiligheid 
door de rode kleur van de fietsstrook.  In het verleden heeft het landgoed 
de Poll nooit willen meewerken met de aanleg van een fietspad maar 
nu er allerlei subsidiepotjes die kant op gaan en diverse bouwprojecten 
worden opgestart zou enige medewerking wel zo netjes zijn. Nu nog even 
terug naar Twello. Het is toch onvoorstelbaar dat vrachtverkeer en het al 
maar groter wordend landbouwverkeer, over de Molenstraat moet, tus-
sen de schoolgaande kinderen door. En dan de H.W. Iordensweg, elke 
ochtend en avond moeten de vrachtwagens, shovels en mobiele graaf-
machines van Winterman hun bedrijfsterrein opdraaien, vaak ook nog 
achterwaarts over het fietspad.  En tot slot  is het oversteken van de H.W. 
Iordensweg bij het gemeentehuis ook een hele opgave.

Als onze gemeente toch op onderzoek uitgaat, kan dan ook het volgende 
onderzocht worden?  Ik was onlangs op het Veluws College en daar hoor-
de ik dat de verwachting is dat de nieuwbouw medio zomer 2016 klaar 
zou moeten zijn.  Aan de waarnemend directeur stelde ik de volgende 
vraag. Komt er in het nieuwe gebouw op de nieuwe locatie bij het station 
ook bovenbouw HAVO-VWO? Er is dan immers een prachtig gebouw dat 
voldoet aan de laatste eisen. Er zijn leerkrachten die les kunnen geven en 
er zijn naar mijn mening voldoende leerlingen in Twello en omgeving. 
Zijn antwoord was, dat dit een lang gekoesterde wens is maar zei hij, 
reken er maar op als uw kinderen over een jaar of vier zover zijn er geen 
bovenbouw in Twello is. Er zijn partijen die dit tegenhouden.
Aan u de vraag, geacht college van B&W, wie of wat zijn de krachten die 
dit tegen houden en wat kunt u hieraan doen?

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

Donderdag 30 t/m zaterdag 1 november 2014

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

Worteltjes

Navelina’s

Bildstar 

Grote Bos Hollandse

Mini Snack tomaatjes
en komkommers

Topkwaliteit Filosofo

Flevostar 

per bos

per doosje

10 voor

10 Kilo

€ 0.79

€ 0.99

€ 2.99

€ 3.49

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Fruitmand of 
geschenk nodig?
Wij maken hem terwijl u wacht

“ik heb zo’n angst om me nog te binden
dat ik mijn schoenveters nog niet wil strikken”

“BINDINGSANGST”

http://www.rodekruis.nl/voorst


1 DAG, 1 KANSSLA JE SLAG

* Voorwaarden Sla je Slag: op zaterdag 1 november 2014 krijg je 20% korting op het hele assortiment, met uitzondering van de lopende acties (waaronder folderaanbiedingen), bodemprijsartikelen, uurlonen van klus- en montagediensten, cadeaubonnen, 

verhuurartikelen, Velux dakramen, zonnepanelen, blokhutten, speeltoestellen, brandstofproducten (Qlima), reeds bestelde artikelen en aankopen op rekening. Uitsluitend normale hoeveelheden voor particulier gebruik, niet voor handelaren en/of wederverkopers.

KIJK VOOR DE ADRESSEN, ACTUELE OPENINGSTIJDEN EN KOOPZONDAGEN OP WWW.MULTIMATE.NL

ZATERDAG 1 NOVEMBER
 20% KORTING OP ALLES*

KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

Doorlopend ca. 80 auto’s op voorraad
autobedrijf

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

www.autospijkerbosch.nl

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

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

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

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

Kijk ook op

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

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 30 oktober t/m 5 november 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 30 t/m woensdag 5 november 2014

hart van úw buurt!

Calve pindakaas
regular
pot 350 gram

Almhof roomyoghurt
of volle kwark
bak 150 gram

Calvé mayonaise
pot 450 ml

CêlaVita
krielaardappeltjes of 
aardappelschijfjes
pak 2 x 350 gram

Heineken pils
krat 24x30 cl

Coca Cola of FantaKipfi let
per 500 gram

Schouderham
pak 110/125 gram

Champignons
bak 250 gram

1.29 10.99

0.99

2 Gildekorn
in een gratis 
bigshopper

1.39

W

aam
255 gragraamm

1.29

0.79

g

250 gram

0.79

 gram

3.19

Pickwick green 
original lemon of 
rooibos original
pak 20x1,5/2 gram

0.99

n pils

2.99

set 6x33cl

blik 
diverse smaken
(m.u.v. fanta cassis)

Alle Ontbijtkoek

25% korting

5,50¤
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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
7391 KK  Twello
Tel. (0571) 27 16 13
06 25 33 08 46
hoose036@planet.nl

KLARENBEEK
Bert Visser
Bosweg 22
7382 CC  Klarenbeek
Tel. (055) 301 21 85
mobiel 06 45 95 70 59
bertvisser@chello.nl

TERWOLDE/NIJBROEK
WELSUM
H. Troost
Vaassenseweg 9
7396 NA  Terwolde
Tel. (0571) 29 15 54
h.troost@kpnplanet.nl

BUSSLOO-POSTERENK
WILP/WILP AchTERhOEK
DE hOVEN
Marc Roerdink
Amerstraat 26
7417 CL  Deventer
mobiel 06 39 89 98 71
marcroerdink@hotmail.com

VOORST
Gerrie Groenewold
Rozemarijnstraat 34
7383 XH  Voorst
Tel. (0575) 50 21 04
gerrie.voorsternieuws@gmail.com

Acquisitie
Gert Jacobs
Telefoon (055) 301 15 67
Mobiel 06 54 65 87 65

Lars Ramakers
Telefoon (055) 844 91 09
Mobiel 06 50 23 89 50

WWW.VOORSTERNIEUWS.NL

Inleveren advertenties voor maandag 10.00 uur
Inleveren redactie voor zondag 12.00 uur

Klachten over 
bezorging:

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

Twellonaren komen af op films 
Paul van Agten
TWELLO.- Er is geen vrije stoel te 
bekennen als filmmaker Paul van 
Agten drie films vertoont in het 
Koetshuis van de Kleine Noordijk. 
Maar dat is niet de enige reden 
voor een bezoek aan deze inmid-
dels toonaangevende, culturele 
plek in Twello. Ook stadsdichter 
herman Posthumus Meyjes is van 
de partij en raakt met zijn gedich-
ten alle harten en zielen.

Het Koetshuis is deze keer omgeto-
verd als filmhuis, ook voor de Kleine 
Noordijk een primeur. De Deventer 
stadsdichter begint met een eerbe-
toon aan gastvrouw Nadja, waarvoor 
hij speciaal een Oekraïens gedicht 
van Taras Sjevtsjenko heeft ‘opgegra-
ven’, dat hij met liefde voordraagt. 
Met de films ‘De tijd tikt’ en ‘Heili-
gen en helden’ begint het program-
ma voor de pauze. Over het mecha-
nische torenuurwerk van A. Vos 
uit 1887 in de Broederenkerk, dat 
later voorzien werd van elektrische 
opwinding. Een ingenieus spel van 
raderen en vliegwieltjes en alleen al 
om de wijzer naar de volgende mi-
nuut te laten bewegen, zijn heel wat 
mechanische bewegingen nodig. In 
de volgende film krijgen de 15 Hei-
ligenbeelden, de geloofshelden en 
voorsprekers, alle aandacht. Het eer-
ste beeld dat ooit werd vervaardigd 
is van de patroonheilige Lebuïnus. 
De bekende architect Pierre Cuypers 
heeft de beelden ontworpen. Alle in 
hout gesneden beelden – elke plooi 
is met de beitel erin gehakt - bleken 
tijdens de verbouwing van de kerk 
in 2012 ook toe te zijn aan een des-
kundige onderhoudsbeurt. 
Na de hemelse taferelen voert dich-
ter Posthumus Meyjes iedereen 
weer terug naar de aarde. Hij heeft 
het over het Deventer Koekhuis en 

de synagoge in zijn stad met zijn 
fraaie geveltop. Over een inmiddels 
dode boom in het Worpplantsoen en 
over ‘gestolen uren’ en ‘een bijzon-
dere avond’ om dan het teken te ge-
ven over te gaan naar de barre wer-
kelijkheid van de Spoorbrug, een 
film die gemaakt is in opdracht van 
Pro Rail over de 126jarige geschie-
denis van de brug. De film verhaalt 
aanvankelijk over de tijd van Na-
poleon en Koning Willem I; de tijd 
van de trekschuit, toen trein en auto 
nog niet waren uitgevonden. In 1814 
komt de eerste stoomlocomotief en 
in 1839 rijdt de eerste trein van Am-
sterdam naar Haarlem. Schippers en 
paardenverhuurders vrezen terecht 
om hun boterham. Ook in Deventer, 
toen nog een vesting, verreist een 
station. De Koninklijke Nederland-
sche Locaalspoorweg Maatschap-

pij bouwt tussen 1885 en 1888 de 
spoorbrug in de lijn Apeldoorn-De-
venter-Almelo. Een bel die geluid 
wordt in Twello of Deventer kondigt 
telkens de komst van de trein aan. 
De oorlogsjaren zijn dramatisch voor 
deze onmisbare schakel in het ver-
voer over de IJssel. Afbraak, weder-
opbouw en bombardementen. Op 
10 april 1945 bouwden de Engelsen 
een Baileybrug en op 1 november 
werd de brug heropend onder de 
naam ‘Catherine Miller Bridge’, de 
dochter van de bouwer. In 1975 be-
sluit de NS tot een nieuwe, dubbel-
sporige brug met aan weerszijde bal-
kons voor fietsers en wandelaars. De 
vertoonde films bevatten uitermate 
belangrijke, authentieke documen-
ten en cineast Paul van Agten is erin 
geslaagd, deze op boeiende wijze 
vast te leggen. 

Filmmaker Paul van Agten (links) in gesprek met 
Jos Paardekooper, een bekende Deventenaar. 

Het platform richt zich op de DUURZAME ONTWIKKELING van de samenleving.
Er zijn vacatures voor de (onbezoldigde) functies van 

voorzitter en secretaris

Deze bestuurscommissie, ingesteld door het college van Burgemeester en Wethouders, 
bestaat uit 6 à 8 vrijwilligers. Met oog voor de participerende samenleving willen zij 
betrokken zijn bij duurzame ontwikkeling. Veelal vanuit een van de groepen die zich 
bezighouden met de volgende aspecten: ontwikkelingssamenwerking, milieu, vrede,  
mensenrechten. Ook wel samengevat in de 3 P’s: People, Planet, Profl t naar de 
sociale, ecologische en economische kanten van duurzaamheid.

Wat doet het platform?
-  Het inventariseert en stimuleert activiteiten die bijdragen aan bewustzijn en 

betrokkenheid ten aanzien van duurzaamheid. 
- Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur.

Wat wordt gevraagd?
- Betrokkenheid bij het begrip ‘duurzaamheid’ in de volle breedte van het woord.
- Aardigheid hebben in werken in teamverband. 
- Enige bestuurlijke ervaring kan nuttig zijn, is niet vereist.

Wat biedt het?
-  Een kader voor wie een structureel steentje wil bijdragen aan een duurzame 

samenleving. 
- Contact met mensen van diverse ‘pluimage’.
- Tevredenheid omdat je talenten en ervaringen worden benut.

Voor meer informatie en/of het regelen van een oriënterend gesprek:

secretariaat Mondiaal Platform Gemeente Voorst
Mieke van Ee
T  055 323 19 03
E  w.ee6@chello.nl

Stadsklimaat
‘Begin 19e eeuw merkte de Londense chemicus en wolkenkenner 
Luke Howard als eerste op dat het klimaat in steden anders is dan in 
het gebied daar buiten. Hij schreef dat het in dichtbebouwde gebie-
den in Londen, met name ‘s nachts en ‘s winters, warmer is dan op 
het platteland buiten de stad. Tussen toen en nu is internationaal veel 
onderzoek gedaan naar het stadsklimaat. Onder meer om na te gaan 
of de verstedelijking bijdraagt aan de opwarming van het klimaat. 
Begin jaren zeventig is op de Utrechtse Universiteit onderzoek ver-
richt naar het stadsklimaat met een mobiel weerstation bevestigd op 
een auto. Recenter vond een soortgelijk onderzoek plaats bij het KNMI 
waarbij een temperatuur- en vochtsensor waren bevestigd op een fiets. 
Geruime tijd zijn metingen gedaan tijdens het woonwerkverkeer in de 
vroege ochtend en late middag op 40 minuten fietsen van De Bilt. Ook 
loopt er een project waarbij metingen van weeramateurs in stedelijke 
gebieden gebruikt worden om het stadsklimaat in kaart te brengen. 
Stedelijke bebou-
wing heeft invloed 
op grootheden als 
temperatuur, wind 
en neerslag. Ste-
den zijn meestal 
warmer dan het 
omringende plat-
teland. Ze vormen 
een soort warm-
te-eiland in het 
landschap. Het 
verschil in tempe-
ratuur kan oplo-
pen tot 4 graden 
voor een stad met 
10.000 inwoners 
en 7 graden voor een stad met 200.000 inwoners. Zulke grote verschil-
len treden alleen op tijdens heldere en windstille nachten.
In de buitenwijken is het minder warm dan in het centrum. Hoe ver-
der weg van het stadscentrum hoe lager de temperatuur. Het verschil 
in temperatuur tussen het hart van de stad en de omgeving is vooral 
afhankelijk van de omvang van de stad, het tijdstip van de dag en de 
weersomstandigheden. Ook vorm en opbouw van de stad doen er toe. 
Grote Noord-Amerikaanse steden met dicht opeengepakte hoge wol-
kenkrabbers houden meer warmte vast dan Europese steden met een-
zelfde aantal inwoners. Warmtebronnen die door de mens worden ver-
oorzaakt, zoals verkeer, verwarming en luchtvervuiling dragen vooral 
?s winters bij aan de warmte.

Nog even zacht
Ook deze week blijven de temperaturen nog boven de norm voor oktober.
Woensdag 12 graden, met voor de middag nog droog weer maar na de mid-
dag regen.
Donderdag 13 graden, het blijft droog met  zon en wolken overdag.
Vrijdag 16 graden met een afwisseling van zon en wolken.
Zaterdag een zonnige dag  met 17 graden .
Zondag iets minder weer, 15 graden overdag met zon wolken en regen.

Mark Wolvenne, 
Terwolde.

De foto toont een vroege maandagochtend 
fietser op de bandijk.



Hofstede

De Middelburg

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

Herfst bij Hofstede de Middelburg!

3-gangen 
Wild menu
€ 19,50 

Soep van pompoen en zoete aardappel
 of

Wild bouillon met paddenstoeltjes

Hertenbiefstuk en bakleverworst met jus van kruidkoek
 of

Wildstoof met aardappelpuree en rode kool
 

Warm chocolade taart met witte chocolade vulling
 of

Kaasplankje (plus € 3,-)

Knip dit menu uit en 
maak kans op een 

GRATIS
diner voor twee

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 wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit van het rivierengebied. Hiervoor zijn meer dan 30 maatregelen opgesteld, 
vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. Het project 
‘Dijkverlegging Voorsterklei’ maakt deel uit van dit programma.

Ter inzage ontwerpbesluiten
Ten behoeve van de realisatie van een gemaal t.b.v. de dijkverlegging Voorsterklei 
liggen vanaf vrijdag 31 oktober 2014 tot en met donderdag 11 december 2014 de 
volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
-  Ontwerp omgevingsvergunning  t.b.v. het gemaal in Voorst van de  

gemeente Voorst;
-  Ontwerp watervergunning t.b.v. het gemaal in Voorst van waterschap  

Vallei en Veluwe.

Tijdens de ter inzage periode kan een ieder een zienswijze indienen op deze 
ontwerpbesluiten.

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van de 
maatregelen van project ‘Dijkverlegging Voorsterklei’, noodzakelijk ter uitvoering van 
de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, is besloten tot toepassing van 
de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a, Wet 
ruimtelijke ordening (Wro).

De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en 
bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals 
genoemd in het coördinatiebesluit van Provinciale Staten van Gelderland 2009-940, 
inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, 
respectievelijk het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten op 
elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. 

De procedure conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn van kracht. Dit houdt eveneens in 
dat alle besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als 
definitief besluit.

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten
De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project ‘Dijkverlegging 
Voorsterklei – Gemaal Voorst’ zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid 
en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op 
handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te 
brengen en hen daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van 
informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden. 

Hoe komt u aan meer informatie?
Op de volgende locaties kunnen alle stukken op werkdagen en op de daar 
gebruikelijke openingstijden worden ingezien:
• Gemeentehuis Voorst, H.W. Lordensweg 17 te Twello; 
• Provinciehuis Gelderland, Markt 11 te Arnhem;
• Kantoor Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10 te Apeldoorn.

De ontwerpbesluiten zijn ook te zien en te downloaden via de website  
www.coordinatiegelderland.nl. Ga hiervoor naar het project ‘CoVo’ → klik 
‘Vergunningen’ → klik ‘Cluster 7 Gemaal Voorst’ → klik ‘Ontwerpbesluiten’. 

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u nadere informatie over het project, dan kunt u 
terecht bij: Omgevingsmanager ‘Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Voorst’, de heer 
M. Marijnissen (T 0224 – 211 211). 

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

Hoe kunt u zienswijzen indienen?
Tegen onderhavige ontwerpbesluiten kunnen door een ieder gedurende zes weken, bij 
voorkeur, schriftelijk zienswijzen worden ingediend in de periode zoals aangegeven in 
de kennisgeving. Bij een zienswijze dienen het zaaknummer 2012-012204 en het 
ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. 

Schriftelijk:
Schriftelijke zienswijzen kunnen in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving 
gestuurd worden naar de coördinerende instantie:

Gedeputeerde Staten van Gelderland
t.a.v. de heer A.M. Kwakkernaat
Coördinator Procedures Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Voorst
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Mondeling:
Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn van zes weken 
inbrengen door een afspraak te maken met de heer A.M. Kwakkernaat, Coördinator 
Procedures Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Voorst. De heer Kwakkernaat is 
bereikbaar via het telefoonnummer: 06 – 22 47 30 05. 

Wat gebeurt er met uw zienswijze? 
Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde 
gezagsinstanties. De betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het 
vaststellen van de definitieve besluiten. Tegelijkertijd met het bekendmaken van de 
definitieve besluiten wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd 
over wat daarmee is gedaan.

Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later tegen de 
vaststelling van die besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Dit is niet vereist als het redelijkerwijs niet mogelijk was een 
zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve besluit ten opzichte van het 
ontwerpbesluit gewijzigd wordt vastgesteld. 

Arnhem
Zaaknummer 2012-012204
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Bekendmaking
Ontwerpbesluiten voor het project  ‘Dijkverlegging Voorsterklei – Gemaal Voorst’

Kwaliteit van uit het verleden,
aangepast voor de toekomst!

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

Uw partner in autoschade:

Vaassen

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl
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Spetterend Rocktoberfestival

KLARENBEEK.- Afgelopen zaterdag 
25 oktober organiseerde de oude or-
ganisatie van Kegelrock Klarenbeek 

en Vriemel(pop) samen met Music 
and Entertainment voor de vijfde 
keer het Rocktoberfestival in een 

grote tent op het Dokter Blokplant-
soen. Deze editie van Rocktober 
Klarenbeek stond in het teken van 
A Tribute To. De wereldbands Pearl 
Jam, Megadeth en Aerosmith wer-
den op het podium ‘geperformed’ 
door respectievelijk Black Leash, 
Megaseth en Aeroforceone. Het be-
zoek bleef vanaf de start (om 17.00 
uur) kleven. Vele grote hits van deze 
superbands werden gepresenteerd, 
bijna alsof het de echte/originele 
bands waren. De veelal volle tent 
genoot in volle teugen van de Rock, 
met een hoofdletter ‘R’ wel te ver-
staan. Megaseth sloot hun optre-
den af met ‘Keep them Rocking’. De 
bands hebben de bezoekers letterlijk 
doen rocken tijdens dit goedbezoch-
te festival. Tussen de optredens door 
lieten de vaste Rocktober DJ’s Han, 
Arie en Jesse platen en dvd’s horen 
en zien op een groot scherm. Naast 
muziek werd er ook goed genoten bij 
de snackwagen van de lekkere patat-
jes en/of kroketjes. 

Aeroforceone vertolkt vol overgave de wereldband Aerosmith. 

Collecte 
Brandwonden-
stichting
De collecte van de Brandwondenstich-
ting heeft in Klarenbeek het mooie be-
drag van € 1.879,62 opgebracht! Col-
lecte organisator Ria Koolman dankt 
alle gulle gevers heel hartelijk alsook 
de collectanten en dames/heren van 
de brandweer voor hun inspannin-
gen. Voortreffelijk gedaan!

Ons Genoegen
Op dinsdag 4 november, aanvang 
14.30 uur, is er weer een spelsoos in 
Ons Gebouw aan de Woudweg 119. 
Op donderdag 20 november, aanvang 
14.30 uur, is er ook een soos. Voor 
eventuele vragen kunt u Inge de Vis-
ser benaderen, tel. (055) 301 16 00. 

Kaartavond SCK
Iedere eerste vrijdagavond van de 
maand wordt er door de kaartcom-
missie een kaartavond georgani-
seerd in het clubhuis van Sportclub 
Klarenbeek (SCK). In de maand juli 
en augustus geldt de zomerstop. In-
schrijven kan vanaf 19.00 uur. Om 
19.30 uur worden de kaarten ge-

schud voor zowel het kruisjassen, 
klaverjassen en jokeren. Iedereen 
is van harte welkom op deze, altijd 
gezellige kaartavond. Er zijn mooie 
prijzen te winnen.

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

Wat doe ik hier in Godsnaam?
TWELLO.- Dit is de titel van het laat-
ste boek dat dominee Carel ter Lin-
den heeft geschreven. Hierover ver-
telt hij op dinsdagavond 4 november 
in gebouw Irene. Na de pauze is er 
gelegenheid om met hem in gesprek 
te gaan. Meestal vraagt men aan een 
predikant niet wat hij of zij zelf ge-
looft, al kan dat in preken en gebe-
den wel doorklinken. Uitgeverij De 
Arbeiderspers vroeg Carel ter Lin-
den op deze vraag in te gaan. ‘Wat 
gelooft u zelf, of wat gelooft u niet 
(meer)? Wat zou u aan uw (klein)
kinderen kunnen en willen  door-
geven?’ Hij gaf aan dit verzoek ge-
hoor met het schrijven van dit boek. 

Daarin schetst hij de geest van een 
nieuwe tijd waarin het geloof veel 
minder dan vroeger gedijen kan. 
Hij bekent ook zelf geen verbinding 
meer te kunnen leggen tussen de 
God die in de Bijbel aan het Woord 
is en die de mens de weg wijst hoe 
te handelen, en het hele proces van 
de evolutie met al haar schoonheid 
maar ook met haar bittere en wrede 
kanten (natuurrampen, ziekten). 
De gedachte aan een Schepper, uit 
wiens hand dit alles is voortgeko-
men, is hem vreemd geworden. 
In zijn ogen is God een geestelijke 
werkelijkheid, die uitsluitend door 
de mens uitgedragen kan worden. 

De Bijbel is voor hem een appèl tot 
humaniteit te midden van een raad-
selachtige en soms vijandige wereld. 
Veel mensen onderschrijven het ‘tra-
ditionele geloof’ niet meer als van-
zelfsprekend. Hopelijk kunnen we 
op deze avond van Carel ter Linden 
en van elkaar leren over die andere 
geloofsvisie. Het wordt in die zin een 
bijeenkomst voor zoekende mensen. 
De  oecumenische werkgroep Bezin-
ning & Inspiratie Twello organiseert 
deze avond op dinsdag 4 novem-
ber om 20.00 uur in gebouw Irene, 
Dorpsstraat 8. Vanaf 19.30 uur staat 
de koffie of thee klaar. De kosten zijn 
EUR 2.50 inclusief 2x koffie/thee.

Opbrengst collecte Nierstichting
 
TWELLO.- Ook dit jaar is er in Twello gecollecteerd voor de Nierstichting. 
Er is maar liefst een totaalbedrag opgehaald van € 5.590,21. Hiervoor wor-
den de gulle gevers en natuurlijk de collectanten hartelijk bedankt. Hopelijk 
kan de Nierstichting volgend jaar weer op u rekenen.

Nieuwe Oogstdagen bij 
Rozenkwekerij
ZUTPhEN.- Op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1november houdt Rozenkwe-
kerij De Wilde ‘Nieuwe Oogst’-dagen. Op die dagen is het volledige assor-
timent rozen beschikbaar. Tijdens de oogstdagen vertellen specialisten wat 
er allemaal komt kijken voordat een roos wordt afgeleverd. Verder wordt 
er aandacht besteed aan het winterklaar maken van de rozentuin, waaron-
der snoeien, bemesten etc. Iedere kopende klant ontvangt een gratis klim-
roos (zolang de voorraad strekt). De Nieuwe Oogstdagen worden gehouden 
op vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Rondleidingen vinden om 11.00 uur en 14.00 uur plaats bij Rozenkwekerij 
De Wilde, Hoveniersweg 12, De Hoven-Zutphen. 
 

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’ 

Concert Ons Genoegen in kerk

Afhaalpunt 
voor ophalen 
van boeken 
TEUGE.- In het dorpshuis ‘’op den 
Toega’’ heeft Bibliotheek Brummen/
Voorst een afhaalpunt gecreëerd. Dit 
houdt in dat volwassenen via www.
bibliotheekbrummenvoorst.nl zelf 
hun boeken kunnen reserveren om 
deze vervolgens af te halen in het 
Dorpshuis. Iedere dinsdag, woens-
dag en donderdagmiddag van 13.00 
– 16.00 uur en zaterdag van 08.00 – 
17.00 uur is het afhaalpunt geopend. 
De uitleentermijn is in tegenstelling 
tot de normale uitleen van 4 weken 
verlengd naar 8 weken. De biblio-
theek realiseert zich uiteraard dat 
niet iedereen in de gelegenheid is 
om digitaal boeken te reserveren. 
Daarvoor bestaat de service Boek-
aan-huis. Een telefoontje of mailtje 
naar de bibliotheek is al voldoende. 
Er komt dan een medewerker thuis 
die inventariseert welke boeken 
graag gelezen worden en vervolgens 
met regelmaat deze boeken aflevert. 
De dienst Boek-aan-huis kost niet 
meer dan een normaal abonnement.

TERWOLDE.- Pop, klassiek, mars, 
fanfare, zang en slagwerk, kortom 
een avond vol muziek en u kunt daar 
getuige van zijn. De mensen van Ons 
Genoegen nodigen u graag uit op 8 
november voor een avond vol met 
muziek. Naast de vertrouwde optre-
dens van de slagwerkgroepen van 
“Ons Genoegen” en Excelsior en het 
opleidingsorkest/orkest, zijn er gast-
optredens van zang- en gospelkoor 
Inspiration uit Terwolde en een spe-
ciaal voor deze avond samengesteld 
combo.  

Inspiration bestaat dit jaar 20 jaar, 
reden genoeg voor “Ons Genoegen” 
om dit te vieren door samen mu-
ziek te maken. Inspiration is vooral 
bekend om haar prachtige gospel-
stukken en de optredens tijdens het 
Dickens festijn in Deventer. Op deze 

avond zult u verrast worden met 
een optreden waar pop, klassiek en 
gospel samenkomen met fanfare en 
zang. Ons Genoegen nodigt  u graag 
uit op 8 november in de protestantse 
kerk van Terwolde waar het najaars-
concert om 20.00 uur begint, de kerk 
is open vanaf 19.30 uur.

http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl
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#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

Vraag en Antwoord

 Waar vind je hulp bij een echtscheiding?
Misschien lukt het jou en je ex-partner niet om afspraken met elkaar te maken. Je hebt hier ruzie 
over en komt er samen niet uit. Of je hebt vragen hoe je je scheiding zo soepel mogelijk kunt laten 
verlopen. Soms laat je kind zien dat hij of zij het moeilijk heeft. Het kind gedraagt zich anders dan 
normaal en geeft zichtzelf misschien de schuld van de situatie. 

Kijk voor meer informatie over scheiden en opvoeden in Voorst op www.cjgvoorst.nl . 
Er zijn KIES-Ouderbijeenkomsten voor gescheiden opvoeden, cursussen voor basisschoolkinderen 
en ‘Ouderschap blijft!’ voor begeleiding van ouders en kinderen bij de omgang met elkaar.

 Scheiden doe je samen

Trouwen doe je samen. En 
scheiden ook als het, helaas, 
zover komt. Eugen de Reuver 
van Sensire Algemeen Maat-
schappelijk Werk (AMW) en 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin Voorst (CJG) helpt inwo-
ners van de gemeente Voorst  
met informatie, advies en, als 
dat nodig is, met ondersteu-
nende gesprekken. “Natuurlijk 
is de scheiding zelf vervelend 
voor alle partijen. Maar als het 
dan toch zover komt, regel 
het dan samen. In overleg met 
elkaar.”

Kopzorgen
Er komt veel kijken bij een schei-
ding. Eugen: “Mensen die bij ons 
komen hebben het er vaak moei-
lijk mee. Zeker als er kinderen 
zijn. Ze zijn verdrietig of boos. 
Daardoor is het voor hen soms 
lastig om te bedenken waar ze 
moeten beginnen. We wijzen ze 
de weg naar het aanvragen van 
een huurhuis, van een uitkering 
of met het leggen van contact met 
rechtsbijstand of een advocaat.” 
Eugen en zijn collega’s zagen de 
afgelopen jaren het aantal vragen 
rondom scheidingen toenemen. 

Eugen: “Vanwege de crisis werden 
meer mensen werkloos. Daardoor 
kregen gezinnen het moeilijker. 
Tot de gedwongen verkoop van 
hun huis aan toe. Dat kan een 
fl inke wissel trekken op je relatie. 
Financiële zorgen komen hier dan 
ook vaak op tafel.” 

Alles onder één dak
Sensire is net verhuisd naar het 
Kulturhus in Twello. Daar zitten 
alle professionele partners van 
het Maatschappelijk Netwerk 
Voorst bij elkaar op één plek, ge-
coördineerd door de gemeente 
Voorst. Eugen: “De lijntjes waren 
altijd al kort, maar nu is het nog 
veel gemakkelijker. Iemand die 
met mij een gesprek heeft gehad 
kan meteen formulieren regelen 
met de gemeente of een afspraak 
maken bij het Wmo-loket of de 
schuldhulpverlening.” Andersom 
werkt het ook. 
Stel een moeder is met haar kind-
je bij het consultatiebureau en ze 
uit haar zorgen over de situatie 
thuis bij de jeugdverpleegkun-
dige, omdat er bijvoorbeeld veel 
ruzie is en haar kindje daardoor 
vaak huilt of slecht slaapt. De 
jeugdverpleegkundige kan af-
stemmen met of doorverwijzen 
naar Eugen of een van zijn (vrou-
welijke) collega’s maatschappe-
lijk werkers. 

Netwerk inzetten
Eugen: “We kijken altijd samen of 
er mensen in de omgeving zijn 
die kunnen helpen. Waar stel-
len mee kunnen praten of die 

Er komt bij scheiden net zoveel kijken als bij trouwen.

Je begint met goede wil aan het huwelijk, maar soms lukt het samen 
gewoon niet meer.

 Dag van de Mantelzorg 10 november

Op maandag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Op deze 
jaarlijkse themadag staan de verhalen van mantelzorgers cen-
traal. Door het hele land zijn activiteiten om mantelzorgers in het 
zonnetje te zetten. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, 
gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, 
vrienden, kennissen en buren. Het is langdurige zorg die onbe-
taald is.
Volgende week op deze plek meer informatie over de Dag van de 
Mantelzorg.

hen wat kunnen ontlasten bij 
de zorg voor de kinderen, zo-
dat de ouders tijd vinden voor 
elkaar. Soms leidt dat tot veras-
sende dingen. Ik had laatst nog 
een gesprek waarbij de mensen 
op het eind zeiden: ‘We gaan het 
toch nog een keer proberen’. Het 
maken van afspraken rond de 
scheiding verliep zo gladjes, dat 
ze daardoor twijfelden aan de 
scheiding zelf! Dat vind ik ook 
het mooie aan mijn werk. Ik kan 
mensen echt goed op weg hel-
pen zodat ze ondanks de lastige 
situatie waarin ze zitten bepaal-
de dingen toch goed met elkaar 
afsluiten en andere dingen juist 
zelf leren oppakken.” 
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gemeenteraad

 Raadsvergadering 27 oktober 

Op maandag 27 oktober 2014 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze ver-
gadering is af te luisteren op www.voorst.nl, via “gemeenteraad” naar “vergaderstukken gemeen-
teraad” naar “audioverslagen”. 
De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen op dezelfde pagina van de website van de gemeente. 
Voorafgaand aan de verkennende behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 2015 – 2018 zijn 
door alle fracties algemene fi nanciële beschouwingen uitgesproken. Deze vindt u ook op www.voorst.nl 

 Raadsvergadering 3 november 

Omdat  in de raadsvergadering van 27 oktober niet de gehele agenda afgewerkt kon worden is een 
vervolg-vergadering gepland voor maandag  3 november vanaf 19.30 uur. De volgende punten 
worden dan behandeld:
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 – 2019 [fi naal debat]
• Beleidsnotitie Sociaal Domein, Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en 
 Verordening Jeugdhulp [fi naal debat en besluit]
Meer informatie over deze  vergadering vind u 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:
3 november 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello
4 november 19.00 uur Kennismaking/inloop fractieingang gemeentehuis Twello
 Voorster politiek
10 november 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello
 (besluiten over begroting)
17 november 19.30 uur Auditcommissie fractieingang gemeentehuis Twello
1 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken raadzaal /trouwzaal gemeentehuis

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

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen (0571) 279 217.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 
De gegevens vindt u op internet: http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan 
bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken.

Mondiaal Platform: “Mondiaal? Duurzaam?”

Digitaal Omgevingsloket 31/10 gesloten

Op vrijdag 31 oktober 2014 is www.omgevingsloket.nl niet te ge-
bruiken. Die dag wordt de wijziging voor ‘vergunningvrij bouwen 
in de vergunningcheck’ verwerkt in het systeem. Daarom is het di-
gitaal omgevingsloket op 31 oktober van 06.00 uur tot 15.00 uur 
uit de lucht. Op 1 november treedt dan de wijziging voor vergun-
ningvrij bouwen in de vergunningcheck in werking. 

Informatie
Meer informatie: www.voorst.nl . Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de medewerkers Vergunningen telefoon (0571) 27 93 57.

Prijsverlaging bouwkavels gemeente Voorst

Om de verkoopbaarheid van enkele bouwkavels te vergroten, ver-
laagt de gemeente Voorst binnen enkele projecten de grondprijzen. 
Dit betreft projecten in Twello, maar ook projecten in de omliggen-
de kernen. De prijsverlaging gaat in per 1 november 2014. Komen 
er in de periode van 1 tot en met 14 november meerdere inschrij-
vingen op een kavel binnen, dan zal er geloot worden tussen de 
inschrijvers. De kavels waarop niet is ingeschreven in deze periode, 
gaan na 14 november in de vrije verkoop en worden tegen de nieu-
we prijs aangeboden aan de eerst gegadigde.

Alle informatie over deze prijsverlaging vindt u vanaf 1 novem-
ber 2014 op onze website: http://www.voorst.nl/vrije-kavels/. 
Voor meer informatie neemt u contact op met Arjan Klein, telefoon 
(0571) 27 92 65, mail a.klein@voorst.nl

Inloopspreekuur Stadsbank

Gemeente Voorst werkt voor de schuldhulpverlening (problemati-
sche schulden) samen met Stadsbank Apeldoorn. U kunt met korte 
vragen over schulden of een lening, zonder afspraak, iedere don-
derdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur terecht bij het inloop-
spreekuur van de Stadsbank in Het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in 
Twello.
Bij complexere vragen wordt een vervolgafspraak gemaakt met 
een medewerker van de Stadsbank. U ook zelf rechtstreeks contact 
opnemen met team schulhulpverlening van Stadsbank Apeldoorn, 
telefoon (055) 58 02 000. 
Meer informatie: www.voorst.nl

Wat is het Mondiaal Platform? 
En wat bedoelt het Mondiaal 
Platform met ‘duurzaamheid’ en 
‘mondiaal’?
Duurzaamheid: klimaatverande-
ring, minder met de auto rijden, 
onnodig licht uitdoen? Kortom 
het milieu? Mondiaal: vooral ver 
van hier?

Het Mondiaal Platform richt zich 

op een duurzame ontwikkeling 
van de samenleving. Een samen-
leving waarin de aarde dusdanig 
wordt bewoond en haar rijkdom 
zo wordt gebruikt dat ook toe-
komstige generaties hier kunnen 
leven. Een samenleving met goe-
de verhoudingen tussen mensen 
en volken. Denk aan ontwik-
kelingssamenwerking, milieu, 
vrede, mensenrechten. Het Mon-

diaal Platform is ontstaan onder 
de slogan ‘Denk globaal, handel 
lokaal’; plaatselijke mogelijkhe-
den en het gemeentelijk beleid.
Belangstelling voor de vacature 
voorzitter of secretaris? 

Meer informatie: www.voorst.nl 
en de oproep Mondiaal Platform 
in deze krant 

Fit, Veilig en Valbreken

Half november start Fit, Veilig en 
Valbreken in Twello. Dit is een 
vijfweekse cursus speciaal voor 
senioren 70+. De cursus, opge-
zet door Tijssenweerbaarheid 
en Mens en Welzijn Voorst, richt 
zich op het vergroten van de fi t-
heid en vitaliteit bij ouderen en 
het verminderen van de valonge-
vallen. 
Deelnemers werken aan de ver-
steviging van hun balans en 
evenwicht en leren veilig te val-
len vanuit verschillende situa-
ties. 

Oefeningen en tips
“Hoe voorkomt u dat u valt? Wat 
doet u als u dreigt te vallen of 
daadwerkelijk uw evenwicht 
verliest?” Dit zijn centrale vra-
gen binnen het door de Judo 
Bond Nederland ontwikkelde 
programma. Daarnaast is er veel 
aandacht voor oefeningen die 
de deelnemers fi t houden, prak-
tische tips en grondoefeningen 
om weer veilig overeind te ko-
men na een val. 

Informatiebijeenkomst
De cursus kost € 25 per persoon 
(inclusief koffi  e). De start is op 
dinsdag 18 november 2014 van 
10.00 uur tot 11.00 uur bij Sport-
school Tijssen. Hier is een week 
eerder, dinsdag 11 november, een 
informatiebijeenkomst met een 
demonstratie door senioren 70+ 
om 10.00 uur. 
Meer informatie: telefonisch Tijs-
senweerbaarheid (0571) 27 48 
43 en Mens en Welzijn Voorst 
(0571) 27 79 41www.voorst.nl



Start Wilpse Lezingen
WILP.- Periodieke voordrachten en 
discussies over thema’s die ons aan-
gaan. Dinsdag 4 november aanvang 
20.00 uur in de Dorpskerk. Profes-
sor dr. Herman M. van Praag over 
Samenhang tussen brein, religiosi-
teit en religie. Herman van Praag, 
emeritus hoogleraar psychiatrie, is 
één van de initiatiefnemers van de 
Stichting Psychiatrie en Religie. Veel 
onderzoek heeft hij gedaan naar de 
samenhang van gestuurde gedrags-
vormen en gestoord gedrag. Hij is 
zeer geïnteresseerd in onderzoek 
naar de mogelijke invloed van reli-
giositeit 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 religiositeit? 
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 exem-
plaar van zijn nieuwste boeken te 

koop. Herman van Praag is lid van 
de Liberaal Joodse Gemeente Am-
sterdam en woont sinds een aantal 
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 
onderwerpen die maatschappelijk 
ter discussie staan en om stellingna-
me 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.

Opnieuw 
kaartavond 
bij Radstaake
VOORST.- De tweede klaver-
jas- en kruisjasavond van het 
seizoen is op vrijdag 31 okto-
ber. Aanvang 19.30 uur. Er zijn 
mooie avondprijzen te winnen 
en iedereen ontvangt een prijs 
naar keuze. Bovendien krijgen 
alle deelnemers een attentie.
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� Raadsvergadering 27 oktober 

Op maandag 27 oktober 2014 heeft de gemeenteraad vergaderd. Het audioverslag van deze ver-
gadering is af te luisteren op www.voorst.nl, via “gemeenteraad” naar “vergaderstukken gemeen-
teraad” naar “audioverslagen”. 
De besluiten die genomen zijn, kunt u lezen op dezelfde pagina van de website van de gemeente. 
Voorafgaand aan de verkennende behandeling van de meerjarenprogrammabegroting 2015 – 2018 zijn 
door alle fracties algemene fi nanciële beschouwingen uitgesproken. Deze vindt u ook op www.voorst.nl 

� Raadsvergadering 3 november 

Omdat  in de raadsvergadering van 27 oktober niet de gehele agenda afgewerkt kon worden is een 
vervolg-vergadering gepland voor maandag  3 november vanaf 19.30 uur. De volgende punten 
worden dan behandeld:
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 – 2019 [fi naal debat]
• Beleidsnotitie Sociaal Domein, Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en 
 Verordening Jeugdhulp [fi naal debat en besluit]
Meer informatie over deze  vergadering vind u 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:
3 november 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello
4 november 19.00 uur Kennismaking/inloop fractieingang gemeentehuis Twello
 Voorster politiek
10 november 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal gemeentehuis Twello
 (besluiten over begroting)
17 november 19.30 uur Auditcommissie fractieingang gemeentehuis Twello
1 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken raadzaal /trouwzaal gemeentehuis

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

Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Bernadette  Jansen (0571) 279 217.
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. 
De gegevens vindt u op internet: http://www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/
Via raad@voorst.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken. U ontvangt dan 
bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe 
link naar de vergaderstukken.

bekendmakingen
Week 44: 29-10-2014

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 ge-
ordend, 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.

* 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, afhan-
kelijk van degene die het besluit 
heeft genomen), Postbus 9000, 
7390 HA Twello, binnen zes we-
ken na de datum van verzending 
van het besluit aan de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending 
van het besluit kunt u bellen 
met (0571) 27 99 11. Omdat 
een 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.

� De balie VROM is op werk-
dagen geopend van 8.30 uur 
tot 12.15 uur, telefoonnummer 
(0571) 27 93 37. Ook voor vra-
gen kunt u hier terecht.

Mondiaal Platform: “Mondiaal? Duurzaam?”

Digitaal Omgevingsloket 31/10 gesloten

Op vrijdag 31 oktober 2014 is www.omgevingsloket.nl niet te ge-
bruiken. Die dag wordt de wijziging voor ‘vergunningvrij bouwen 
in de vergunningcheck’ verwerkt in het systeem. Daarom is het di-
gitaal omgevingsloket op 31 oktober van 06.00 uur tot 15.00 uur 
uit de lucht. Op 1 november treedt dan de wijziging voor vergun-
ningvrij bouwen in de vergunningcheck in werking. 

Informatie
Meer informatie: www.voorst.nl . Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de medewerkers Vergunningen telefoon (0571) 27 93 57.

Prijsverlaging bouwkavels gemeente Voorst

Om de verkoopbaarheid van enkele bouwkavels te vergroten, ver-
laagt de gemeente Voorst binnen enkele projecten de grondprijzen. 
Dit betreft projecten in Twello, maar ook projecten in de omliggen-
de kernen. De prijsverlaging gaat in per 1 november 2014. Komen 
er in de periode van 1 tot en met 14 november meerdere inschrij-
vingen op een kavel binnen, dan zal er geloot worden tussen de 
inschrijvers. De kavels waarop niet is ingeschreven in deze periode, 
gaan na 14 november in de vrije verkoop en worden tegen de nieu-
we prijs aangeboden aan de eerst gegadigde.

Alle informatie over deze prijsverlaging vindt u vanaf 1 novem-
ber 2014 op onze website: http://www.voorst.nl/vrije-kavels/. 
Voor meer informatie neemt u contact op met Arjan Klein, telefoon 
(0571) 27 92 65, mail a.klein@voorst.nl

Inloopspreekuur Stadsbank

Gemeente Voorst werkt voor de schuldhulpverlening (problemati-
sche schulden) samen met Stadsbank Apeldoorn. U kunt met korte 
vragen over schulden of een lening, zonder afspraak, iedere don-
derdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur terecht bij het inloop-
spreekuur van de Stadsbank in Het Kulturhus, Jachtlustplein 11 in 
Twello.
Bij complexere vragen wordt een vervolgafspraak gemaakt met 
een medewerker van de Stadsbank. U ook zelf rechtstreeks contact 
opnemen met team schulhulpverlening van Stadsbank Apeldoorn, 
telefoon (055) 58 02 000. 
Meer informatie: www.voorst.nl

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Bussloo Klootschiettoernooi op 9 november 2014 van 08.00 tot 16.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03320_2014-46335

Voorst, Gietelo, Appen, Bussloo en Wilp-
Posterenk

Verkoopactie speculaas door Scouting Voorst op 14 en 
15 november 2014

Vergunning verleend* Z-14-03224_2014-44967

Bestemmingsplan

Binnenweg 11a/17 in Wilp Vastgesteld bestemmingsplan Binnenweg 11a/17 in 
Wilp en het besluit geen exploitatieplan vast te stellen

Vastgesteld bestemmingsplan Z-12-01444_2014-45608

Evenementenvergunning

Voorst Sinterklaasintocht op 15 november 2014 
van 13.00 uur tot 16.00 uur

Vergunning verleend* Z-14-03460_2014-46221

Milieumelding

Broekhuizerstraat 10 in Terwolde Uitbreiden veestapel en wijzigen stalsysteem Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001451

Omgevingsvergunning

Dorpsplein 27 in Nijbroek Kappen 1 eik Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-503

Jachtlustplein (kad. TLO E 1179) en H.W. 
Iordensweg (kad. TLO B 9178) in Twello

Kappen 11 bomen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-549

Meester Zwiersweg 6 in Twello Bouwen kapschuur en plaatsen entreepoorten Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-570

Oranjestraat 5 in Twello Plaatsen dakkapel Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-500

Stationsstraat 40 in Twello Vergroten woning met opbouw Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-573

Voorsterklei (kad. Voorst K 3) in Voorst Kappen 13 oude essen en aanplanten nieuwe bomen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-488

Voorsterklei (kad. Voorst L 30) in Voorst Bouwen gemaal Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2014-425

Weerdseweg 3 in Wilp Bouwen ligboxenstal en uitbreiding van loods Vergunning verleend
(revisie)*

Z-HZ_WABO-2013-320

Sloopmelding

Kleine Enkweg 4 in Voorst Verwijderen asbest dak en gevel van opslagloods Melding ontvangen Z-HZ_SLM-2014-574

Tijdelijke verkeersmaatregel

Gedeeltes van de Bloemenksweg, Breu-
ninkhofweg en Kneuterstraat in Bussloo

Afsluiten voor alle verkeer op 9 november  2014 van 08.00 uur 
tot 16.00 uur

Besluit genomen* Z-14-03320_2014-46335

Postbus 9000 - 7390 HA  Twello - H.W. Iordensweg 17 - 7391 KA  Twello - T. 0571 - 27 99 11 / 14 0571 - www.voorst.nl - gemeente@voorst.nl

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

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

Wat is het Mondiaal Platform? 
En wat bedoelt het Mondiaal 
Platform met ‘duurzaamheid’ en 
‘mondiaal’?
Duurzaamheid: klimaatverande-
ring, minder met de auto rijden, 
onnodig licht uitdoen? Kortom 
het milieu? Mondiaal: vooral ver 
van hier?

Het Mondiaal Platform richt zich 

op een duurzame ontwikkeling 
van de samenleving. Een samen-
leving waarin de aarde dusdanig 
wordt bewoond en haar rijkdom 
zo wordt gebruikt dat ook toe-
komstige generaties hier kunnen 
leven. Een samenleving met goe-
de verhoudingen tussen mensen 
en volken. Denk aan ontwik-
kelingssamenwerking, milieu, 
vrede, mensenrechten. Het Mon-

diaal Platform is ontstaan onder 
de slogan ‘Denk globaal, handel 
lokaal’; plaatselijke mogelijkhe-
den en het gemeentelijk beleid.
Belangstelling voor de vacature 
voorzitter of secretaris? 

Meer informatie: www.voorst.nl 
en de oproep Mondiaal Platform 
in deze krant 

Fit, Veilig en Valbreken

Half november start Fit, Veilig en 
Valbreken in Twello. Dit is een 
vijfweekse cursus speciaal voor 
senioren 70+. De cursus, opge-
zet door Tijssenweerbaarheid 
en Mens en Welzijn Voorst, richt 
zich op het vergroten van de fi t-
heid en vitaliteit bij ouderen en 
het verminderen van de valonge-
vallen. 
Deelnemers werken aan de ver-
steviging van hun balans en 
evenwicht en leren veilig te val-
len vanuit verschillende situa-
ties. 

Oefeningen en tips
“Hoe voorkomt u dat u valt? Wat 
doet u als u dreigt te vallen of 
daadwerkelijk uw evenwicht 
verliest?” Dit zijn centrale vra-
gen binnen het door de Judo 
Bond Nederland ontwikkelde 
programma. Daarnaast is er veel 
aandacht voor oefeningen die 
de deelnemers fi t houden, prak-
tische tips en grondoefeningen 
om weer veilig overeind te ko-
men na een val. 

Informatiebijeenkomst
De cursus kost € 25 per persoon 
(inclusief koffi  e). De start is op 
dinsdag 18 november 2014 van 
10.00 uur tot 11.00 uur bij Sport-
school Tijssen. Hier is een week 
eerder, dinsdag 11 november, een 
informatiebijeenkomst met een 
demonstratie door senioren 70+ 
om 10.00 uur. 
Meer informatie: telefonisch Tijs-
senweerbaarheid (0571) 27 48 
43 en Mens en Welzijn Voorst 
(0571) 27 79 41www.voorst.nl
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GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

Rijksstraatweg 153-155, Twello, 0571 27 62 00, 
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6% BTW regeling op arbeid

50 jaar buren aan 
de Bosweg 
KLARENBEEK.- Vier buurgezinnen hulleman, De haan, Smeltink en 
Verheul wonen deze maand precies 50 jaar naast elkaar aan de Bosweg 
4, 6, 8 en 10. Samen 4 x 50 jaar in een goede verstandhouding en in 
dezelfde buurt. Dit is wel uniek te noemen!

Op een stuk grond achter de familie 
Buiting aan de Hoofdweg bouwde 
aannemingsbedrijf Oosterwijk-
Koers in 1964 aan de zuidkant van 
de Bosweg 2 twee-onder-één-kap 
woningen. 
Willie Hulleman en Ans Brinkman 
namen samen met Wim de Haan en 
Wilhelmien Mulder bezit van de 
nummers 4 en 6 en in oktober van 
1964 kwam mevrouw Smeltink met 
haar kinderen onder wie Joop, die 
later trouwde met Diny Hafkamp, 
met Miek Verheul en Aliet van de 
Hoef te wonen op de nummers 8 en 
10. Het is uniek te noemen dat deze 
families daar in goede harmonie al 
50 jaar wonen. Bij alle vier families 
werden in totaal 13 kinderen gebo-
ren. Er was niet alleen grote saam-
horigheid, maar de bodem bleek ook 
zeer vruchtbaar.
Juist misschien door de goede onder-
linge verstandhouding had niemand 
er behoeft aan te gaan verhuizen. 
Daarom heeft ook de afgelopen 50 
jaar bewezen dat er zowel bij goede 
als bij minder goede gebeurtenissen 
bij elkaar kon worden aangeklopt 
en iedereen het gevoel had dat men 
er voor elkaar was en voor elkaar 
klaar stond. Eén keer per jaar gaat de 
buurt, ook met andere bewoners van 
de Bosweg een dagje in augustus uit 
(meestal fietsen) en bij het begin van 
het nieuwe jaar ‘Nieuwjaar Schie-
ten.’ Dit om de band met de buren 
nog wat te verstevigen. Bij ziekte, 
maar ook bij overlijden (helaas is 
Willie Hulleman de buurtjes ontval-
len), geeft men elkaar hulp en steun. 
Met zijn allen hopen zij op nog vele 
zonnige en gezonde jaren.

Terug naar de zestiger-jaren Bosweg
Even terugkijken naar de Bosweg in 
de begin jaren zestig van de vorige 
eeuw levert het de volgende terug-
blik op. Vóór 1960 was er aan de 
Bosweg praktisch nog geen bebou-
wing, met wat struiken, een enkele 
boom heuveltjes en een pad om van 
de Hoofdweg binnendoor naar de 
school en kerk te komen. De eerste 
huizen dateren van 1961/1962. Har-
rie Oosterwijk en Jan Koers bouw-
den als eersten hun twee onder een 
kap woning aan het einde van de 
Bosweg op de nummers 13 en 15. 
In diezelfde periode bouwde Jo de 
Valk zijn woning, hij kwam van de 
Postweg. Jo had een groot gezin en 
samen met zijn vrouw bouwde hij 
zelf zijn huis op nummer 11. De 
andere woningen aan de noordkant 
van de Bosweg werden door de fir-
ma Nieuwkamp gebouwd. Nieuw-
kamp stond bekend als een zeer 
nauwkeurige metselaar en als er een 
enkele steen niet goed lag, dan werd 
de volgende dag een heel stuk muur 
weer afgebroken en opnieuw opge-
metseld. Nieuwkamp bouwde de 
woningen voor Bennie Hurenkamp 
en Rikie Hekkert op nummer 9, voor 

Bernard Tijhuis en Thea van Mourik 
op nummer 7, voor Antoon Sanders 
en Betsie de Valk op nummer 5 en 
voor de heer en mevrouw Linthorst 
op nummer 3.

VGLO school voor meisjes
In 1961 werd er op aandringen van 
pastoor Bosman op de hoek van 
de Bosweg/Sparrenweg een VGLO 
school voor meisjes gebouwd. De 
pastoor vond dat jonge meisjes van 
dertien tot zestien jaar moesten le-
ren koken, naaien, strijken enz. kort-
om ze moesten op de toekomst wor-
den voorbereid. Mevrouw van der 
Eem was in die tijd de lerares en het 
was de bedoeling dat deze school 
meisjes uit de wijde omgeving zou 
aantrekken. Al snel bleek dat veel 
meisjes met hun ouders kozen voor 
een meer uitgebreide opleiding in 
Apeldoorn of Deventer. In 1969 was 
er weinig tot geen belangstelling 
meer voor het VGLO onderwijs. Een 
periode heeft de school leeg gestaan 
en werd later gebruikt door Marko 
schoolmeubelen en werkvoorzie-
ning Delta-Zutphen.

Bank
In 1982 werd de voormalige school 
afgebroken en Rabo bouwde in 1984 
op die plek een nieuwe bank. Bij de 
sloop werden de nog goede dakpan-
nen die van de school kwamen ge-
bruikt op het gebouw van de Huls-
bosch. Nu helaas ook al gesloopt. In 
de tijd van de VGLO school werd er 
een noodunit van de Centrale Volks-
bank in de tuin aan de zijde van de 
Bosweg geplaatst. ’s Avonds op be-
paalde tijden was deze bank open en 
werd beheerd door Harm Harmsen 
(van de Heideparkweg) samen met 
Bernard Paalman (die toentertijd 
aan de Cederweg woonde). De werk-
zaamheden van deze bank zijn later 
overgenomen door Jan Vredegoor, 
die de bank aan huis had.

Vervolg bouw
In 1972 werd in de tuin van de voor-
malige school op nummer 1 een huis 
gebouwd voor de heer H. Leisink en 
mevrouw Mentink en aan de kant van 
de Cederweg bouwden Harrie Balster 
en Marietje Berenschot hun huis.

Sportveld RKSV Pacelli
In 1959 verhuisde het sportveld 
van voetbalvereniging Pacelli van 
de Heideparkweg naar de Bosweg. 
Met schop, hark en kruiwagen werd 
onder leiding van de heer Theo de 
Krosse, met behulp van vele vrijwil-
ligers het eerste veld aangelegd. Ie-
mand wist in Apeldoorn een houten 
noodschool op de kop te tikken en 
deze werd aan de Bosweg geplaatst 
om dienst te doen als kantine en 
kleedruimte. Later heeft men om de 
noodschool een stenen muur gezet 
met weer later daarachter de nieuwe 
kantine.

Net na de bestuurskamer van SC Klarenbeek ziet u de twee, 2 onder 
1-kap woningen van de buurtjes die al 50 jaar naast elkaar wonen. 

Zang en toneel bij dameskoor Zanglust
EMPE.- Op zaterdagmiddag 8 no-
vember geeft dameskoor “Zanglust” 
haar jaarlijkse uitvoering, onder 
leiding van dirigente Lucian Ven-
derink in ‘t Oortveld te Empe. De 
uitvoering begint om 13.30 uur, de 
entreeprijs bedraagt € 5,00. Het koor 
opent de middag met een veelzijdig 
zangprogramma, met onder andere 
een gedeelte uit de Sound of Music. 
Deze musical is momenteel te zien 
in veel theaters. Ook van de bekende 
Nederlandse groep Bløf zal het koor 

een lied zingen, namelijk ‘Aan de 
kust’, de dames hebben erg hard ge-
repeteerd op dit stuk en hopen dan 
ook dat het een succes gaat worden. 
Na de pauze laat de toneelgroep 
Ernst & Luim uit Ugchelen u genie-
ten van het blijspel «Geld speelt (g)
een rol.” Het verhaal speelt zich af 
op een recreatiepark waar twee to-
taal verschillende families bij elkaar 
komen, de één heel netjes de andere 
wat asociaal. Dit geeft natuurlijk 
lachwekkende situaties. Ook is er 

een activiteiten- begeleider die er 
wat vreemde manieren op nahoudt. 
Kortom een middag vol gezelligheid, 
waar het koor u dan ook hoopt te mo-
gen begroeten. Zanglust is zeer ver-
heugd met de komst van drie nieuwe 
leden. Indien u het ook leuk vindt 
om te zingen en van gezelligheid 
houdt kom dan gerust op donderdag-
avond naar ‹t Oortveld, ze repeteren 
van 19.30 tot 21.30 uur. Wilt u meer 
weten over het koor belt u dan met 
Wilma Bosvelt (0575) 50 22 89. 
  

Boek over Duits oorlogskind
VOORST/ALMELO.- Leidy Wohlgemuth-Rooze heeft een boek geschre-
ven en uitgegeven over het leven van haar man Manfred Wohlgemuth. 
het eerste exemplaar werd overhandigd aan Marius van Pelt de zoon 
van de toenmalige directeur van De Beele. Manfred werd in de oorlog 
geboren in Berlijn en zijn leven ging niet over rozen. Na veel omzwer-
vingen kwam hij in Voorst terecht, waar hij tien jaar op De Beele woon-
de. Nu woont hij al 54 jaar met zijn vrouw in Almelo.

Kindertijd
Met zijn moeder, stiefvader en half-
broertje ontvluchtten ze Berlijn na 
de zware bombardementen tegen 
het eind van de oorlog. Hij was 
toen 7 jaar. Eerst van Berlijn via Po-
len tot Rusland en toen weer terug 
naar Berlijn en uiteindelijk kwam 
hij in Amsterdam terecht waar hij 
opgroeide met zijn moeder, stiefva-
der en halfbroertje. Toen zijn moe-
der overleed veranderde het leven 
door het gedrag van zijn stiefvader 
voor Manfred in een nachtmerrie. 
Zijn stiefvader werd uit de ouder-
lijke macht ontzet en Manfred kreeg 
een voogd. Via het Burgerweeshuis 
werd hij op zijn elfde geplaatst in 
huize De Beele in Voorst. “Ik kwam 
in een hemel op aarde terecht en ik 
heb alleen maar fijne herinneringen 
aan mijn tijd op De Beele, ik heb 
er ruim tien jaar gewoond totdat ik 
op mijn 21e daar weg moest,” aldus 
Manfred. Ze zochten toen een kost-
huis voor hem en dat werd gevonden 
in Dieren waar hij zijn vrouw leerde 
kennen.

Zijn leven op De Beele, de scholen 
in Zutphen (hij had tot zijn twaalfde 
nog geen school van binnen gezien) 
en alles wat hij in zijn vrije tijd 
meemaakte in en rond het tehuis in 
Voorst staat uitgebreid in het boek 
beschreven, waarbij veel Voorstena-
ren voorbij komen. Een aantal van 
hen heeft hij opgezocht om de ver-
halen te gebruiken in het boek. Al 
lezend zie je het voor je hoe hij waar 
hij speelde en werkte. Ook uit zijn 
schooltijd op de technische school 
in Zutphen en zijn werk bij drukke-
rij Tesink (Zutphen) staan veel ver-
halen met foto’s in het boek. 

citaat uit het boek 
Bij De Beele zaten kleigaten vol met 
water van de steenfabriek bij De Ho-
ven (Hoendernest) bij de IJssel. Ook 
daar liepen we vaak. De grond liep 
helemaal af tot aan de kleigaten, we 
pakten dan met vier jongens zo’n 
karretje (kiep lorrie) en duwden het 
richting de steenfabriek en spron-
gen erop. Doordat de grond afliep 
ging de lorrie steeds sneller. Vlakbij 

het kleigat sprongen we eraf en dan 
vloog het karretje het water in. Mis-
schien ligt het er nog wel.
Zondags gingen wij altijd samen in 
vier groepen naar de hervormde kerk 
in Voorst, de kleintjes gingen niet 
mee. Voorst is een mooi vriendelijk 
dorpje met veel prachtige natuur. Er 
deed toen een verhaal de ronde dat 
er altijd veel onweer was met veel 
bliksem, omdat er veel ijzer in de 
grond zat.

Het boek, geschreven door zijn 
vrouw, is verkrijgbaar bij Oonk in 
Twello en Brink, boek en buro in 
Zutphen voor € 15,00.  Ze heeft ook 
een website: www.leidywohlge-
muth.nl. ISBN nummer: 978-90-
806577-0-0.

Het echtpaar Wolgenmuth 
tijdens de presentatie van het 

boek met een foto van de Beele.

Amnesty International in gemeente Voorst
TWELLO.- Amnesty International 
is weer vertegenwoordigd in de 
gemeente Voorst. Acht inwoners 
vonden elkaar en spraken af om 
slachtoffers van mensenrechten-
schendingen weer een stem en ge-
zicht te geven. De groep bestaat nu 
uit Ivana Benko, Margo Bervoets, 
Cees van Bockel, Trudie van Kleef, 
Erica Magielse, Françoise Renckens, 
Piet Ruijsbroek en Ineke van der 
Vegte. Zij vormen de vaste leden van 
de groep. De eerstkomende activi-
teit is op 10 december, Dag van de 
Mensenrechten. In de loop van no-
vember zullen we u informeren wat 
we, met de inzet van veel inwoners, 
willen organiseren. Daarna volgt de 
jaarlijkse collecte begin februari. 
Ook zijn er plannen om aandacht 
te schenken aan de Internationale 
Vrouwendag in maart en ook weer 
mee te doen aan de Klompenmarkt 
in september. Binnenkort hopen ze 
ook de website in de lucht te heb-
ben. Tot die tijd kunt u de landelijke 
website bekijken voor informatie. 
De groep heeft als naam “Werkgroep 
Voorst”,  maar staat voor alle dorpen 
en buurtschappen in onze gemeen-
te. Wilt u meer weten of voelt u zich 
aangesproken en wilt u meedoen? 
Neem dan contact op met Cees van 
Bockel, (0571) 27 00 60 of mail naar 

cees@vanbockel.org Kunnen ze 
dit alles alleen met een klein groepje 
mensen? Nee, de werkgroep wil ook 

    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 29 oktober t/m 4 november. OP=OP

Wij bezorgen in Gemeente Voorst en Deventer

3 amaryllis
€ 5,00
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Wij hebben een ruim assor� ment orchideeën

de donateurs en leden van Amnesty 
in de gemeente vragen om mee te 
doen. 

http://www.leidywohlgemuth.nl
http://www.leidywohlgemuth.nl
mailto:cees@vanbockel.org
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U IT EIGEN BAKKERIJ

Melkbolletjes

Roombroodjes

1.75
1.98

1.75
1.95

1.75
1.98

2.00
2.40

zak 6 stuks
per stuk

per stuk
2 stuks

Butterbites
heerlijk gevuld 
met hazelnoten

Witbrood

U IT EIGEN SL AGERIJ

VLEESWAREN

Haaskarbonade
KILO ........................................................................................................................................6.49
Speklappen zonder zwoerdKILO  .......................................................................................................................................5.98
Rookworsten uit eigen slagerijPER STUK ............................................................................................................................1.99
Peperrosbief
100 GRAM VAN 2.19 NU  .....................................................................................1.69
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SEYO TDA
De behandeling die botox-injecties uitstelt

TERWOLDE - Er zijn vele manieren om een huidverjongingsbehandeling 
te ondergaan. In het woud van aanbod is het zaak je te onderscheiden. Dat 
doet schoonheidssalon Agnes van Agnes Nengerman met SEYO TDA, oftewel 
TransDermal Application. Een revolutionaire methode die echt werkt. 

Een groep van Zwitserse medici 
ontwikkelde vorig jaar de methode 
SEYO TDA. SEYO TransDermal 
Application is een behandeling waarbij 
gepatenteerde werkstoffen door een 
jetstream van zuurstof naar de diepere 
huidlagen getransporteerd worden. 
In 2013 is SEYO TDA op de markt 
gebracht, sinds april van dit jaar werkt 
Agnes Nengerman ermee in haar salon in 
Terwolde. 

Ontwikkelingen
“Ik hou mij voortdurend bezig met de 
nieuwste ontwikkelingen binnen de 
branche. Het succes van SEYO TDA 
deed in het ‘wereldje’ al snel de ronde”, 
zegt Agnes. In Duitsland is SEYO TDA 
al een groot succes, inmiddels lopen 
er ook steeds meer Nederlandse salons 
warm voor de verjongingsmethode. 
“Logisch”, aldus Agnes, “tot op heden 
was het alleen mogelijk om de diepere 
huidlagen te bereiken door invasieve 
methodes met naalden of er in te snijden. 
Met SEYO TDA wordt de huid niet 
eens aangeraakt, omdat de jetstream van 
zuurstof die diepere lagen bereikt. 

De behandeling zelf is volledig 
pijnloos en start met een korte saffier 
voorbereiding die ervoor zorgt dat 

de huid de ingrediënten makkelijker 
opneemt voor een optimaal resultaat. 
Vervolgens worden de werkstoffen 
ingebracht door middel van de zuurstof 
jetstream en worden gezicht en decolleté 
behandeld. De behandeling voelt aan als 
een zachte massage, een koele streling 
over de huid, met een ontspannend effect. 
De computergestuurde behandeling 
zorgt voor de juiste dosering op de 
juiste plaatsen. De resultaten zijn na een 
behandeling direct zichtbaar: bestaande 
lijntjes verminderen, de verjonging 
wordt steeds zichtbaarder, de huid wordt 
mooier en vitaler en zonder littekens 
of roodheid. Daarnaast is er recent een 
applicatie toegevoegd om de acnehuid 
extra goed te kunnen behandelen. 

Huidverbetering
Een TDA behandeling duurt dertig 
minuten en is geschikt voor iedere huid. 
Na de eerste sessie is de verbetering 
al duidelijk zichtbaar. Gemiddeld zijn 
vier behandelingen en vervolgens een 
herhaling om de zes à zeven weken 
voldoende voor een blijvend jongere 
huid. “Cliënten, en ik zelf ook, zijn 
erg enthousiast over de methode”, zegt 
Agnes. “Bovendien is TDA niet alleen 
veilig en effectief, het is ook zeer 
betaalbaar.”
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Voor meer informatie
www.schoonheidssalonagnes.nl of 0571 - 292332 / 06 - 17922891.

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

nu

10%
korting op een
raamdecoratie

product

Dakramen en raamdecoratie
van VELUX zijn voor elkaar gemaakt

Colors @ Home Woonhal
Nijverheidsstraat 5, Twello

Tel: 0571 272615

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

-
-
-
-
-
-
-

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

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

‘Hollandse Gebakskraam’
Wij staan vanaf aanstaande vrijdag 

weer op het Marktplein in Twello

Dagelijks verse, 
ambachtelijke oliebollen 
en appelfl appen 
volgens ouderwets recept.

Let op onze speciale vrijdag aanbieding

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

055 3231614

afslanken, aankomen, Meer 
energie! herbaliFe Werkt! 

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

540910.

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

Tel. (0571) 291205

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

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

06 51 93 44 38.

Te koop gevraagd schapen 
en slachtkoeien, Jan Dijkhof, 

(055) 3232418

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

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

moonlight.nl

hondentrimsalon Miranda: 
Bel voor afspraak (0571) 26 

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

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

Klassiek vervoer, www.
hertgersapeldoorn.nl Tel. 06 

24778923.

t.k. coniferen en taxus voor 
haag, grote buxus. Enkweg 
13 Posterenk. 0571-261552

te koop haardhout. Eik-beuk 
e90 m3. 06-14266188

vrijdag 31 okt, zaterdag 1 
nov verkoop div. goederen 
w.o. Coupons vinyl decoratie 
materialen tafel zaag en wat 

verder ingebracht is. 
rijksstraatweg 119 voorst
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Excelsior maakt zich op 
voor bijzondere concerten

RaboBaby 
van het 
kwartaal
TWELLO.- Melle van der Oord 
uit Twello is de winnaar van 
de titel ‘RaboBaby van het 
kwartaal’. Familie van der 
Oord kwam naar de bank om 
de prijs in ontvangst te nemen: 
een cheque voor een gratis fo-
toreportage bij Evert van de 
Worp fotografen in Twello ter 
waarde van € 125,00. Verkoop 
en Service adviseur Marianne 
Grieving overhandigde de 
cheque. 

TWELLO.- Muziekvereniging Excel-
sior uit Twello maakt zich op voor 
drie bijzondere concerten in de ko-
mende weken. De fanfare van Excel-
sior bereidt zich op dit moment voor 
op een concert op zaterdagavond 1 
november in het gemeentehuis van 
Denekamp. Tijdens dit concert tre-
den drie fanfares op. Fanfare St. 
Caecilia – Saasveld, Fanfare De Har-
monie – Vroomshoop en Excelsior 
Twello. Tijdens het concert in Dene-
kamp zullen eerst beide concours-
gangers optreden, Excelsior zal het 
concert afsluiten. Het programma 
van Excelsior bestaat uit de volgende 
werken: Fanforce van Feike van Tui-
nen, Excalibur van Jan Bosveld, Pen-
tagram van Johan de Meij en tot slot 
Kongolela een swingend Afrikaans 
nummer. Het concert begint om 
19.30 uur in het gemeentehuis van 
Denekamp aan het Nicolaasplein.  
Op zaterdagmiddag 15 november 
zal naar alle waarschijnlijkheid Sin-
terklaas zijn intrede in Twello doen. 
Traditiegetrouw zal Excelsior de 
Goedheiligman samen met Caden-

za begeleiden naar het Dorpsplein. 
Nieuw dit jaar is het optreden van 
het jeugdorkest van Excelsior, het 
jeugdorkest dat bestaat uit 15 jonge 
muzikanten zijn al enkele weken 
druk bezig om zich goed voor te be-
reiden op dit bijzondere optreden.  
Het derde concert waar Excelsior 
aan deelneemt, is een kerstoptreden 
in de Lebuinuskerk in Deventer op 
zondagmiddag 21 december a.s. Ex-
celsior zal de spits afbijten van deze 
kerstconcertmiddag tijdens het Dic-
kensfestijn. Diverse andere orkes-
ten en koren uit de regio zullen na 
Excelsior optreden. De middag start 
om 12.00 uur.
   

Vogelshow met 
bijzondere 
vogels  
TWELLO.- Komend weekend is het 
weer zo ver. De leden van vogelver-
eniging de VVTO in Twello houden 
dan weer hun jaarlijkse tentoonstel-
ling in gebouw Pigika, Kerklaan 3. 
De afgelopen week zijn de leden 
druk bezig geweest met de opbouw 
en het aankleden van de show. Daar 
er veel grote parkieten en een aantal 
papegaaien te zien zullen zijn, kost-
te de opbouw wat meer tijd omdat 
deze in de prachtige zelfgemaakte 
vluchten geshowd worden.  Naast 
tropen en kanaries zijn er natuurlijk 
ook veel kromsnavels te zien en te 
koop. De VVTO zet dit jaar extra in op 
werving van nieuwe leden. Zo kun-
nen nieuwe leden een jaar lang lid 
worden zonder  verenigingscontribu-
tie te hoeven betalen. Ook leden die 
al ergens lid zijn en ook bij de VVTO 
lid willen worden hoeven slechts € 
15.00 per jaar te betalen en de jeugd-
leden maar € 6.00. Zij ontvangen dan 
maandelijks het blad “Onze Vogels”.  
Ook mogen alle leden gratis deel-
nemen aan de tentoonstellingen en 
kunnen gratis tentoonstellingskooien 
lenen. Ook naar een lezing of filma-
vond brengt geen extra kosten met 
zich mee. Dus vogelliefhebbers  kom 
dit weekend naar Twello en geniet 
van de vele bijzondere soorten die je 
niet op veel shows tegenkomt. Deze 
show wordt gehouden op zaterdag 1 
en zondag 2 november. Beide dagen 
is de show geopend van 10.00 uur tot 
17.00 uur. De toegang is gratis en de 
koffie staat klaar.

De Havikshof 
staat in vuur 
en vlam
KLARENBEEK.- De prachtige sier-
tuin van de roofvogeltuin De Haviks-
hof staat momenteel in vuur en vlam. 
Spectaculaire tinten hebben deze 
unieke tuin omgetoverd tot een waar 
herfst paradijs. Daarom is de tuin 
nog twee weekenden extra geopend 
te weten op 1, 2, 8 en 9 november. 
Beide weekenden is de tuin geopend 
van 12.30 tot 16.00 uur. Na deze 
weekenden is de tuin het gehele jaar 
te bezoeken op afspraak, tel. (055) 
301 27 98. Vliegshow worden alleen 
op afspraak verzorgd. Roofvogeltuin 
De Havikshof bevindt zich aan Oud-
huizerstraat 36a. Bezoek ook eens de 
website, www.havikshof.nl.
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Antiek
Meubels
Klokken

Klein Antiek
Verlichting

Sieraden

’t Olde Geveltje

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

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

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

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

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

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

www.wereldwinkeltwello.nl

DOE MEE!
WIN EEN CADEAU VAN €10,- 
VAN DE WERELDWINKEL TWELLO
Los de puzzel op en vul in de onderstaande balk de letters in. Deze 
moeten corresponderen met de cijfers in het desbetreffende hokje. 
De oplossing kunt u voor 10 oktober a.s. afgeven bij of opsturen 
naar Wereldwinkel Twello. De winnaar krijgt bericht thuis en wordt bij 
de eerstvolgende puzzel vermeld.

De oplossing van de vorige puzzel is: ‘tajineschotel’. 
De winnaar is: Rince Kuijk, Burg. V.d. Feltzweg 23, 7391 HL Twello 
Van harte gefeliciteerd!

 12 6 47 19 76 7 35 70 22 19 57

HORIZONTAAL: 1 werelddeel; 6 opschrift; 
12 romp; 14 hof; 16 reeds; 18 te koop; 
19 fl auw; 21 kanon; 22 zangnoot; 23 
lekkernij; 24 zangnoot; 25 persoonlijk 
vnw.; 27 vogel; 28 rivier in Japan; 29 
Europeaan; 31 plaats in Frankrijk; 33 
Frans voegwoord; 34 Europeaan; 36 de 
onbekende; 38 oude maat; 39 Bijbelse 
maat; 40 en andere; 42 hoeveelheid; 43 
karaat; 44 prak; 45 tap; 47 persoonlijk 
vnw.; 48 scheepsbevrachter; 50 
rijksgrens; 52 uitzicht; 54 tijdelijk; 
55 item; 57 ex-koningin van Spanje; 
59 onzes inziens; 60 bankbiljet; 62 
bloembeginsel; 64 in orde; 65 betoog; 
66 gram; 67 landbouwwerktuig; 68 ruzie; 
69 daar; 70 maanstand; 72 wijfjesschap; 
74 oude plaats; 75 voorzetsel; 76 rivier 
in Duitsland; 78 grauw; 80 aangevreten; 
81 Romeinse keizer.

VERTICAAL: 2 grondtoon; 3 Spaans riet; 
4 walvis; 5 naschrift; 7 legerafdeling; 
8 gril; 9 vrouwtjesdier; 10 voegwoord; 
11 medaillon; 13 hectare; 15 oosters 
kleed; 17 leeg; 19 vod; 20 Europeaan; 
22 aardig; 24 dag van de week; 26 
district; 30 niet even; 32 inhoudsmaat; 
35 Nederlands vliegveld; 37 dominee; 39 
verdieping; 41 vlaktemaat; 43 wagen; 46 
elpen; 49 bovenbeen; 51 kameraad; 53 
melkklier; 54 verlichting; 56 tegenover; 
58 aantekening; 60 festijn; 61 voor; 
62 steen; 63 Europese hoofdstad; 71 
huisdier; 73 voegwoord; 74 stonde; 76 
in opdracht; 77 het Romeinse rijk; 78 
bevel; 79 welaan.

Nog even en het heerlijk 
avondje komt er weer aan. 
Een fair trade chocoladeletter valt 
daar altijd bij in de smaak.
Zoals die van Tony’s Chocolonely 
in de vorm van letterrepen. 
Een ware traktatie.
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Wist je dat je lichaam gemiddeld 4 weken nodig heeft om aan een nieuwe matras te 
wennen? Auping geeft je wat meer tijd en daarom kun je tijdelijk 90 nachten proefslapen*. 
Een rustgevend idee, want als je nieuwe matras niet went, ruil je hem gewoon om. 
Bovendien ontvang je tijdelijk 20% voordeel op je nieuwe matras*. 
Kijk voor meer info op auping.nl/matrassen

* Geldt in de actieperiode van 4 oktober t/m 16 november 2014.  

20%voordeelop alle Auping matrassen *

Nu 90 nachten proefslapen
op je nieuwe Auping matras

Vraag naar de voorwaarden.

www.pijnappel.info

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

Actieweken bij 
Gezondheidswinkel Twello
TWELLO.- Bij de onlangs geopende Gezondheidswinkel Twello, gevestigd aan 
de Van Ghentstraat, is er van maandag 27 oktober t/m zondag 9 november 
een speciale actie van het schoonheidsmerk Shiseido. De oorsprong van de 
naam Shiseido ligt besloten in de Japanse filosofie. Een naam die het ideaal 
van schoonheid tussen lichaam en geest weergeeft. Shiseido is in 1872 opge-
richt door Yushin Fukuhara in Ginza, het hart van Tokio. Het was de eerste 
apotheek in Japan in westerse stijl en zet vanaf het ontstaan voortdurend de 
toon aan op het gebied van welzijn en schoonheid. De collectie van Shiseido 
bestaat uit skincare, make-up, bodycare en de ZEN geuren. Shiseido is een 
samensmelting van oosterse filosofie en westerse techniek. Laat u adviseren 
wat Shiseido voor uw huid kan betekenen of kom langs voor make-up advies. 
Uw Shiseido Beauty Consulente zal aanwezig zijn op zaterdag 8 november a.s.

Clinics voor kids en volwassenen 
KLARENBEEK.- In november hebben de dorpscontactpersonen in Kla-
renbeek weer diverse sportclinics op stapel staan. Dit om inwoners uit 
Klarenbeek en omgeving kennis te laten maken met een bepaalde sport 
en/of lekker sportief bezig te laten zijn.

Zumba
Voor volwassenen (en de jeugd vanaf 
zestien jaar) staan er op de donder-
dagavonden vier zumba clinics in de 
planning. Zumba is een fitnesspro-
gramma dat is gebaseerd op Latijns-
Amerikaanse dans. Gediplomeerd 
Zumba-instructrice Patti Abbas 
heeft inmiddels al diverse clinics in 
Klarenbeek verzorgd en zal ook deze 
clinics voor haar rekening nemen. 
Als je houdt van lekker bewegen op 
muziek en daarnaast nog eens lek-
ker wil trainen, dan is Zumba echt 
iets voor jou! De clinics zijn op don-
derdag 6, 13, 20 en 27 november en 
worden gegeven in de gymzaal van 
basisschool De Dalk aan de Klaren-
beekseweg 129. De kosten voor vier 

lessen zijn twaalf euro per persoon, 
te voldoen bij de eerste clinicavond. 
De clinics zijn wekelijks van 20.00 
tot 21.00 uur.

Mountainbiken
Voor de jeugd van acht tot en met 
vijftien jaar is er op zondag 2 no-
vember een mountainbike-clinic. 
Ervaren en enthousiaste fietsers van 
Sportclub Klarenbeek nemen deze 
clinic voor hun rekening. Van 09.30 
tot 12.30 uur krijgen de deelnemers 
tips en trucs op het gebied van fiets-
beheersing, zullen ze de bosrijke om-
geving van Klarenbeek verkennen 
en ervaren hoe leuk het sportieve 
fietsen kan zijn. Wil je meedoen aan 
een superleuke clinic en lekker in de 

frisse buitenlucht bezig zijn, meld 
je dan snel aan. De groep wordt ge-
splitst op basis van leeftijd, zodat het 
voor iedereen leuk blijft om mee te 
doen. Heb je zelf geen mountainbike, 
geen probleem, dan is het mogelijk 
deze te huren bij Bike Totaal Wolters 
(klarenbeek@wolterstweewielers.nl).

Aanmelden en vragen
Aanmelden kan via www.actief-
voorst.nl, in enkele stappen maak 
je een account aan en kun je je aan-
melden. Let op: na het inschrijven 
ontvang je een bevestiging in je mail-
box, vergeet niet deze te bevestigen! 
Er zijn bij beide clinics nog enkele 
plaatsen beschikbaar en vol=vol, dus 
meld je snel aan. Voor vragen kun je 
mailen naar dorpscontactpersoon@
klarenbeeksbelang.nl. Volg voor 
meer informatie of sportclinics in 
de komende tijd de facebookpagina 
Dorpscontactpersoon Klarenbeek.

Vijftien jaar ‘Verborgen 
tuinen’ van Bert Loman
 
VOORST.- In verband met het vijf-
tienjarig jubileum is er een  bijzon-
dere expositie van een gedekte tafel 
van natuurlijke materialen. Bert Lo-
mans eerste expositie met bloemde-
coraties vond in 1999 plaats in de 
hervormde kerk te Angerlo. En nu 
exposeert hij er weer. Deze keer met 
een gedekte tafel van ruim negen 
meter, uitgebreid met een theetafel 
waarvan ook alle gerechten gemaakt 
zijn van natuurlijke materialen. Ver-
der is er in de kerk werk te zien van: 
Mich Buschman - Fotografie, Janny 
van der Veen – Keramiek en René 
Lauffer - Samengestelde fotografie. 
De expositie is te bezichtigen in het 
kerkje van Angerlo op zaterdag en 
zondag vanaf zaterdag 1 november 
tot en met zondag 30 november van 

13.00 uur tot en met 16.00 uur. Het 
bezoekadres is: Dorpsstraat 31 in 
Angerlo. U bent van harte welkom.

De gedekte tafels zijn voorzien 
van prachtige gerechten.

Drie generaties behulpzaamheid

VOORST.- Vrijwilligerswerk is voor jong en oud. Op zaterdag 25 oktober 
werden op het schoolplein van basisschool De Wiekslag Voorst drie genera-
ties Eekhuis gesignaleerd, druk doende het schoolplein van blad te ontdoen! 
Ook voor de toekomst zit het dus wel goed met de vrijwilligers in Voorst!

Muziek op schoot in bibliotheek 
TWELLO.- Bibliotheek Brummen/Voorst organiseert op woensdag 12 no-
vember in bibliotheek Twello een workshop ’Muziek op schoot’-ochtend. 
Deze wordt gegeven door Lidia Olsthorn en is bedoeld voor ouders/verzor-
gers en baby’s van 0 tot 1,5 jaar. Aanvang is 09.30 uur. (inloop 09.15 uur). 
Aanmelden kan door een mail te sturen naar: m.vangessel@bibliotheek-
brummenvoorst.nl of door opgave aan de balie van de Bibliotheek. Wees op 
tijd want deelname is beperkt. Voor meer informatie zie ook www.biblio-
theekbrummenvoorst.nl

Prijzenfestival bij 
De Scherpenhof
TERWOLDE.- Tijdens een gezellige 
activiteiten familiedag op De Scher-
penhof zijn er mooie prijzen verloot. 
Het kinderfeestje voor 6 personen is 
gewonnen door Dinand Portier uit 
Wapenveld, de zwemlessen voor 
het behalen van een zwemdiploma 
bij DMC Aquaworld zijn gewonnen 
door Annika Ibba. 

De Scherpenhof feliciteert de win-
naars met deze mooie prijs en kijkt 
terug op een zeer geslaagde dag.

Uitgebreide controle op wintergevoelige 
onderdelen en korting op accessoires 
Gratis winterinspectie 
bij Autobedrijf Spitholt 
TWELLO.- Om alle auto’s de komende winter in topconditie te houden, 
organiseert Nissan-dealer Spitholt de jaarlijkse Winterinspectiedag. Op 
zaterdag 1 november kunt U van 9.00 uur tot 16.00 uur bij Autobedrijf 
Spitholt terecht voor de gratis winterinspectie. Iedere auto wordt dan ge-
heel kosteloos gecontroleerd op tien wintergevoelige onderdelen. Bezoe-
kers krijgen vervolgens niet alleen een schitterend horloge cadeau, maar 
kunnen ook profiteren van extra scherpe aanbiedingen op accessoires.

Om automobilisten veilig en onbezorgd op weg te laten gaan, organiseert Nissan 
de Winterinspectiedag op zaterdag 1 november. Autobedrijf Spitholt controleert 
de auto dan geheel gratis op tien cruciale punten. Zijn de banden in goede staat, 
zodat ze in de winterse periode optimaal presteren? Werkt de verlichting naar 
behoren? En hoe zit het met de accu? Niemand wil immers met een lege accu 
staan of van de weg raken als het sneeuwt. Wie gebruik maakt van de gratis win-
tercheck, ontvangt bovendien een gloednieuw Nissan horloge cadeau!

Scherpe aanbiedingen
De periode van 1 november tot en met 31 december staat bij Autobedrijf 
Spitholt ook in het teken van de Wintercampagne. Gedurende deze periode 
profiteren automobilisten van extra hoge kortingen op accessoires, zoals 25 
procent op accu’s en 15 procent op ski- en snowboard-dragers. Ook handige 
smartphonehouders en complete ijs-vrij-pakketten gaan voor scherpe prij-
zen de deur uit. Nissan-rijders die willen profiteren van de aantrekkelijke 
aanbiedingen tijdens de Wintercampagne, kunnen via www.nissan-acties.
com/after-sales/winteractie/nissan-winteractie-280.html het speciale cou-
ponboekje downloaden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijns-Amerikaanse_dans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijns-Amerikaanse_dans
http://www.actiefvoorst.nl
http://www.actiefvoorst.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
mailto:dorpscontactpersoon@klarenbeeksbelang.nl
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/
http://www.bibliotheekbrummenvoorst.nl/
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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 27 oktober t/m zondag 2 november 2014. week 44

Coca-Cola  
multipack 
4 flessen à 1500 ml
van 7.12
actieprijs per liter   0.95

5.697.12

Alle 
Unox Knaks, 
Party Knaks, 
rookworsten 
of borrelworst  
3 blikken/ stuks 
naar keuze
bijv. knaks normaal
van 3.99 voor 2.66

Coop
bloemkool
per stuk
van 1.39

0.99
1.39

Bloemkool 
kun je 3 dagen buiten de koelkast 
bewaren. In de koelkast blijft 
bloemkool tot 10 dagen goed. 

Bloemkool 

Duyvis 
borrelnootjes of tijgernootjes  
zak 280/ 300 gram
van 1.91

1.59
1.91 2.79

4.00

5 
STUKS

Coop 
gehaktschnitzels
boeren, zigeuner of krokant
pak 5 stuks
van 4.00

Iglo spinazie 
750 gram of rode 
kool met appel 
450 gram  
pak 450/ 750 gram
van 1.32/ 1.44

1.00
1.44
1.32

Chocomel  
2 pakken à 1000 ml 
naar keuze
van 2.74/ 2.84
actieprijs   per liter 1.10

2.192.84

2 
PAKKEN

2.74

Coca-Cola
multipack 
4 flessen à 1500 ml
van 
actieprijs per liter   0.95

2+1 
GRATIS*

3.49
4.56

Coop 
scharrelkipfilet  
400 gram
van 4.56
actieprijs per kilo   8.72

verantwoord alternatief

*per product kan de prijs verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
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High tea op de Kleine Wereld
TWELLO.- Als afsluiting van het thema “Feest”van de Kinderboekenweek, 
hebben de kleuters van De Kleine Wereld een high tea georganiseerd voor 
genodigden. De voorbereidingen begonnen met het maken van een uitnodi-
ging. Ieder kind mocht een volwassene uitnodigen om op zijn of haar feestje 
in de klas te komen. Het bleef nog een verassing wat voor een feestje het zou 
zijn, maar ze moesten in ieder geval hun mooiste kleren aan doen. Daags 
voor het feestje werd er in de klas hard gewerkt. Er werd een appeltaart 
gebakken, koekjes, muffins en nog veel meer lekkers. Op vrijdag 17 oktober 
was het zover. Om 11.00 uur ging de deur open en stroomde de klas al snel 
vol met moeders, vaders, oma’s en opa’s. Iedereen genoot van al het lekkers 
met een kopje thee erbij. De kleuters gaven nog een optreden op het liedje 
‘Feest’ van Kinderen Voor Kinderen. Het was een mooie afsluiting van het 
thema en een goed begin voor de herfstvakantie.

Brei- en borduur workshops 
VOORST.- In de maand november worden er door Voskamp Textiel in Voorst 
nog verschillende workshops gegeven.  De technieken die daarbij aan bod 
komen zijn onder andere: twee kleuren patent, twisted stitch breien en 
temari borduren. Ook is er een workshop met de nieuwste haaktechniek, 
knooking waarbij het haakwerk er als een breiwerk uit komt te zien. Er is een 
workshop voor beginners om kabels te leren breien en voor de breister die 
de basis al onder de knie heeft,  is er een werkstuk waarbij er een elastische 
opzet- en afkantmethode geleerd wordt die speciaal geschikt is voor sjaals 
en de in deze herfst/winter populaire loops. Er kan ook een manier van ka-
belbreien geleerd worden waarbij het uiterlijk van de kabel aan de voor- en 
achterkant van het breiwerk hetzelfde is. Dit is ook het geval met de techniek 
van het twee kleuren patent breien. Informatie en opgave: Voskamp Textiel 
Rijksstraatweg 148 in Voorst (0575) 50 14 23. 

November, allerzielen

Voorst
Wereld 

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

Aankomend weekend gedenkt 
de katholieke kerk haar doden 
en bezint zich op de tijdelijk-
heid van het leven. Elk jaar 
denk ik dan aan mijn overle-
den vriend Kaluwak, (zwarte 
vogel). In een van de mooiste 
gedichten uit onze Nederlandse 
literatuur verwoordt een onbe-
kende dichter uit de veertiende 
eeuw het verdriet bij de dood 
van zijn vriend, de pijn die als-
maar niet overgaat en de heim-
wee, die maar niet wil stillen.
Ik gedenk Somporn Khothue-
klang,nickname Kaluwak 
(1983-2008)   verdronken 18 
september 2008 in de rivier 
Ping, chiangmai, Thailand)

Egidius waer bestu bleven
Egidius waer bestu bleven  Mi lanct na di gheselle mijn 
Du coors die doot du liets mi tleven  Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn  Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn  Alle vruecht es di ghegheven
Egidius waer bestu bleven  Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven  Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn  Verware mijn stede di beneven
Ic moet noch zinghen een liedekijn  Nochtan moet emmer ghestorven sijn
Egidius waer bestu bleven  Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven  Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn

Egidius, waar ben je gebleven?
Ik verlang naar jou, mijn vriend. Jij smaakte de dood, je liet mij het leven 
Dat was gezelschap goed en fijn. Het leek dat wij tegelijk zouden sterven 
Nu ben je opgenomen in de hemel. Stralender dan de zonneschijn
Alle vreugde is aan jou gegeven. Egidius, waar ben je gebleven?
Ik verlang naar jou, mijn vriend. Jij smaakte de dood, je liet mij het leven
Nu bid voor mij, ik moet nog ongelukkig zijn. En in de wereld pijn lijden
Bewaar mijn plaats naast jou. Ik moet nog een liedje zingen
Toch moet ook ik eens sterven Egidius, waar ben je gebleven?
Ik verlang naar jou, mijn vriend. Jij smaakte de dood, je liet mij het leven
Dat was gezelschap goed en fijn. Het leek dat wij tegelijk zouden ster-
ven.

 (Wiel Palmen)

Timmeren, fotograferen en dansen
KLARENBEEK.- Afgelopen herfst-
vakantie stonden er drie vakan-
tieworkshops op de rol in Kla-
renbeek, georganiseerd door de 
dorpscontactpersonen in samen-
werking met Kinderopvang Kla-
renbeek. 

Vogelhuisjes en 
vogelvoedertaartjes
Op donderdag 23 oktober werd er 
afgetrapt met een workshop Vogel-
huisjes en vogelvoedertaartjes ma-
ken. De mensen van Dorpsverfraai-
ing timmerden samen met de jonge 
deelnemers een vogelhuis in elkaar, 
waarna de kinderen aan de slag gin-
gen met het maken van taartjes van 
vogelvoer. Door het mindere weer 
moest er uitgeweken worden naar 
een binnenlocatie en die werd ge-
lukkig gevonden bij kwekerij Het 
Veld in Klarenbeek. De kinderen 
gingen gewapend met huis en taart 
voor de vogels vol trots naar huis.

Dans-, klim en 
klauterworkshop peuters
Op de vrijdag stond er voor de hele 
kleintjes een swingende workshop 
‘Dansen voor peuters’ op het pro-
gramma. De kids konden zich uitle-
ven op muziek, waarna ze ook nog 
eens mochten klimmen en klauteren 
over diverse attributen.

Fotografie
De week werd afgesloten met een 

workshop Fotografie speciaal voor 
de jeugd van tien tot en met vijftien 
jaar. Deze workshop werd verzorgd 
door professioneel fotograaf Babet 
Hogervorst uit Klarenbeek die de 
deelnemers meenam in de wereld 
van de fotografie. De ochtend werd 
ingevuld met theorie, tips en trucks 
die van belang zijn bij het maken 
van mooie foto’s. Er was ook volop 
ruimte om zelf aan de slag te gaan, 
de deelnemers werden met eigen fo-
totoestel erop uit gestuurd om de the-
orie direct in praktijk te brengen. De 

workshop werd afgesloten met een 
korte, maar professionele fotoshoot, 
waarvoor de deelnemers zelf mo-
del mochten staan. Foto´s van deze 
workshops zijn te bekijken op de fa-
cebookpagina en internetsite: www.
kinderopvangklarenbeek.nl en op de 
Facebookpagina Dorpscontactper-
soon Klarenbeek. Mocht je ook een 
leuk idee hebben voor een vakantie-
workshop geef het door via info@kin-
deropvangklarenbeek.nl. Wie weet, 
staat jouw idee de volgende vakantie 
op de agenda.

De kinderen gingen na de leerzame workshop gewapend met vogelhuis 
en taart vol trots naar huis.

Wenz Uitvaart opent familiekamer
LIEREN.- Op zaterdag 1 november, van 10.00 tot 12.30 uur, opent Wenz 
Uitvaart een familiekamer in de Lierderstraat 7 te Lieren (achter de 
Protestantse Kerk). Wenz Uitvaart verzorgt uitvaarten vanuit Lieren 
met als werkgebied alle gemeenten rondom Lieren, waaronder Apel-
doorn, Voorst, Deventer, Brummen, Zutphen, maar ook Doetinchem en 
Arnhem. Met de opening van de dorpsrouwkamer komt er voor het 
eerst een dergelijke faciliteit beschikbaar in de dorpen.

In toenemende mate kiezen mensen 
ervoor afscheid van hun overledene 
te nemen in een vertrouwde omge-
ving. Het traditionele rouwcentrum 
wordt vaak als kil en te onpersoon-
lijk ervaren. Zogenaamde thuisopba-
ringen zijn de afgelopen jaren steeds 

meer gebruikelijk geworden. In die 
situaties dat een thuisopbaring niet 
mogelijk of niet gewenst is, bieden 
rouwkamers een uitkomst. Nabe-
staanden krijgen een sleutel van de 
kamer en zij kunnen op ieder mo-
ment van de dag naar de overledene 

toe om zo in alle rust afscheid te ne-
men. Tot dusver waren inwoners van 
de dorpen aangewezen op 24-uurs-
kamers in Apeldoorn of Ugchelen.

De familiekamer
De familiekamer van Wenz Uitvaart 
bevindt zich in het zalencentrum 
Het Trefpunt van de PKN-kerk in 
Lieren. De familiekamer heeft een 
eigen entree en is voorzien van alle 
gemakken, zoals een keukentje, toi-
let, airconditioning en een sfeer-
volle zithoek. Verder is er een plek 
waar de overledene opgebaard ligt. 
Voordeel is dat voor bijvoorbeeld 
condoleance en uitvaartplechtig-
heid gebruik kan worden gemaakt 
van de zalen binnen Het Trefpunt. 
Geïnteresseerden kunnen zaterdag 1 
november tussen 10.00 uur en 12.30 
uur de familiekamer komen bezich-
tigen en zich laten voorlichten over 
de mogelijkheden die er bestaan 
voor een persoonlijke uitvaart.

Onderscheidend werkwijze
Onderscheidend in haar werkwijze 
is dat Wenz Uitvaart voor de produc-
ten en diensten die zij van derden 
afneemt geen opslagen hanteert. 
Consumenten betalen bij Wenz Uit-
vaart dus een lagere prijs dan bij 
de traditionele uitvaartbedrijven. 
Wenz Uitvaart is in de gemeente 
Apeldoorn de enige uitvaartonder-
nemer die op deze manier werkt. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Onno & Vera van 
Andel van Wenz Uitvaart, tel. (055) 
367 11 66. 

De familiekamer van Wenz Uitvaart bevindt zich in het zalen-
centrum Het Trefpunt.

Streekproducten in de 
aanbieding bij Brasserie Kriebelz
TERWOLDE.- In Brasserie Kriebelz 
is sinds kort een grote mooie kast 
ingericht voor de verkoop van al-
lerlei streekproducten. Er wordt 
een keur aan levensmiddelen, lek-
kernijen en producten om het le-
ven te veraangenamen aangeboden 
die in de naaste omgeving zijn ge-
produceerd, zoals o.a. geitenkaas 

van zuivelboerderij De Wolf uit 
Terwolde, Terwoldse wijn, stoof-
vlees van geiten uit Terwolde, la-
vendel verzorgingsproducten uit 
Terwolde en natuurlijk de beroem-
de Terwoldenaartje, een typisch 
Terwolds kruidenbittertje. Daar-
naast is er honingproducten van 
‘;De Werkbij’ uit Emst, kaarsen van 

’t Smallert uit Emst, Appelsap van 
Klomp’s fruitkwekerij uit Twello, 
jam, dessertsappen, kruipolie en 
aardbeienwijn van ‘De Aarbeien-
tuin’ uit Oene, Deventer mosterd, 
het beroemde landbier uit Raalte 
en advocaat uit Oostendorp en nog 
zes verschillende smaken advocaat 
uit Doetinchem.

http://www.kinderopvangklarenbeek.nl
http://www.kinderopvangklarenbeek.nl
mailto:info@kinderopvangklarenbeek.nl
mailto:info@kinderopvangklarenbeek.nl
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H. Smeltink
Broekstraat 37  Klarenbeek Telefoon (055) 301 12 73

WONINGINRICHTING & TEXTIEL

Uitrijdbaar, kleur: lichtgrijs eiken
Compleet inclusief bodems en matrassen 

van € 2378,- voor € 1750,-
Uit voorraad leverbaar 

Reeze ledikant

Spijt 8, Sint Michielsg
internet: www.immeinstallaties bv

MARHE
In- en verkoop van alle bestratingen.

Tevens straatwerk.

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

Bestrating v.o.f.
“MARHÉ”

Klarenbeekseweg 102 • 7381 BG KLARENBEEK

T 055 301 12 66

info@biketotaal.nl • www.wolterstweewielers.nl

De jaren negentig herleefden
DE VEchT.- In samenwerking met 
café de Groot, organiseerde D&S 
productions zaterdag 25 oktober 
voor de vierde keer op rij het suc-
cesvolle evenement “Turn up to the 
90’s”. De kaarten voor deze editie 
waren al binnen 1 uur uitverkocht. 
Ruim voor aanvang waren de eerste 
bezoekers al gearriveerd om er zeker 
van te zijn dat ze niets van de avond 
zouden missen. Niet veel later zat de 

zaal dan ook goed vol en kon er volop 
gefeest worden in de met veel licht, 
lasers en special effects aangeklede 
zaal. De dj’s van deze avond in de gro-
te zaal, DJ Sander de V en DJ Sander 
Uenk draaiden de hele avond alleen 
maar heerlijke jaren 90 hits. Door de 
aanwezigen werd er flink gedanst 
en herleefde zij de jaren negentig 
als nooit tevoren. De gastoptredens 
van dit jaar bestonden uit T-Spoon 

Reloaded met o.a. de hit Sex on the 
beach, en DJ/MC Remcy (Flamman & 
Abraxas). De hele zaal raakte in extase 
door zijn heerlijke beats en ging hele-
maal op in die goeie ouwe tijd. Vooral 
de fans van de happy hardcore lie-
ten van zich horen. De organisatie 
spreekt weer van een geweldige edi-
tie dit jaar, mede doordat alles zonder 
incidenten is verlopen. De foto`s van 
deze avond zijn terug te vinden op de 
Facebook pagina van Turn up to the 
90`s. De jubileum editie (5) van vol-
gend jaar is 24 oktober 2015.
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Yoga Fit & Vitaal 
TWELLO.- De afgelopen weken hebben geïnteresseerden zich gemeld bij de 
workshop yoga van SV Twello. Voornamelijk beginnende yoga beoefenaars, jong 
en oud, hebben deelgenomen aan de lessen gegeven door Erica Meulenbroek. 
Het doel van de lessen is het bevorderen van de gezondheid en algehele welbe-
vinden en verminderen van pijnklachten. Vanaf 13 november starten de yoga 
lessen als één van de 10 volwassen sporten binnen de afdeling gymnastiek. De 
‘volwassen sporten’ bieden een aantal sporturen aan, dat onder de noemer valt 
van flexibel sporten. Met flexibel sporten wordt bedoeld dat je bijvoorbeeld con-
tributie betaalt voor één lesuur per week, maar dat je zelf bepaalt van welk lesuur 
je gebruikt maakt. Bezoek voor meer informatie: www.svtwello.nl 

Koefeest een feest voor mens, dier en machine
OENE.- Het 159e Oener Koefeest is 
weer een geweldig succes geworden. 
Hoewel de rijen koeien uit het ver-
leden vervangen waren door enkele 
fraai opgepoetste en volkomen ver-
troetelde exemplaren en ook de vele 
te verhandelen paarden in aantal be-
hoorlijk waren ingekrompen viel voor 
de buitengewoon grote aantallen be-
zoekers weer genoeg te genieten. Op 
het terrein van de levende have waren 
er verschillende activiteiten met paar-
den, demonstraties ganzendrijven en 
ganzenhoeden en op diverse plaatsen 
menagerieën met verschillende klein-
dieren. De absolute show werd daarbij 
voor de oplettende toeschouwers wel 
gestolen door een paar schitterende 
jonge pups verdekt opgesteld in een 
hok bij andere jongen/kleine dieren. 
De warenmarkt trok zoveel bezoekers 
dat het bijna onmogelijk bleek om 
nieuw aangeschafte artikelen door 
de menigte te wringen. De 4rommel-
markt deed het wat bezoekersaantal-
len betreft zo mogelijk nog beter. Al-
leen de oldtimer show, die nog steeds 

onovertroffen van kwaliteit bleek, 
had behoorlijk minder inzendingen, 
waarbij het ook een gemis kan worden 
genoemd dat er minder demonstra-
ties met oldtimers werden gegeven in 
vergelijking met andere jaren. De or-
ganisatoren kunnen na maanden hard 
werken, na afloop van de jaarlijkse 
happening, weer terugkijken op een 
ongelofelijk vlot verlopen evenement 
met veel bezoekers, tevreden stand-

houders en vooral het ieder jaar op-
nieuw Oene op een positieve manier 
op de kaart zetten. Na afloop van het 
Koefeest heeft de notaris de prijzen 
getrokken van de verloting. De prij-
zen zijn gevallen op lotnummers: 01) 
2959, 02) 2070, 03) 3284, 04) 2340, 05) 
2637, 06) 2669, 07) 1310, 08) 2897, 09) 
2264, 10) 3332, 11) 3481, 12) 2304, 13) 
3301, 14) 2687, 15) 1955, 16) 2703, 17) 
3252, 18) 2882, 19) 2130, 20) 2624.

Halloweenparty bij 
Waardige Waard
TWELLO.- Vrijdagavond 31 oktober is het weer tijd voor het volgende Waar-
dige Waard themafeestje. Dan staat de Halloweenparty met DJ Roy Schoena-
ker op het programma. De toegang is natuurlijk gratis. 
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“Erkend kwaliteitsreparateur Nederlandse schoenfabrikaat”

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

Hooijer’s
Ambachtelijke
Schoenmakerij

Van Ghentstraat 8
Twello

Tel. (0571) 27 33 92

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

Speulderweg 24
3886 LB  Garderen

Tel. (0577) 46 17 73

KOM ALTIJD GOED VERZORGD VOOR DE DAG

HORSTINK
Arbeidsrecht & Coaching

Acacialaan 6  Twello
06 53 53 88 55 • www.horstinkac.nl

Voor o.a.:
• reorganisaties
• ontslagzaken
• disfunctionerings-
 trajecten

Opening 31 oktober 

van 16.00 tot 18.00 uur

U bent van harte welkom!

• loonvorderingen
• loopbaanbegeleiding
• persoonlijke en 
 intuïtieve begeleiding

Trouwen terug van 
weggeweest
TWELLO.- Trouwen is helemaal terug van weggeweest en dan zo uniek 
mogelijk! Veel gemeente-instellingen hebben de regels over hoe en waar 
een huwelijk voltrokken mag worden versoepeld. Bijvoorbeeld in een 
luchtballon, bij een festival of in een sauna. het aantal huwelijken 
neemt toe, jongeren zien het huwelijk als hip en niet oubollig.
 
Na een zeer succesvolle thema-avond 
in februari organiseren De Apeldoorn-
se Trouwspecialisten op 
4 november weer een unieke en ver-
rassende informatieavond. Een avond 
voor aanstaande bruidsparen en voor 
iedereen die wat te vieren heeft. Geen 
standaard bruidsbeurs, maar een klein-
schalige thema-avond met een grote 
diversiteit aan 
specialistische on-
dernemers uit de 
Gemeente Voorst 
en Apeldoorn, 
waarbij persoon-
lijke aandacht voor 
de gasten voorop 
staat. Het thema 
van deze avond op 
4 november is: The 
Color Wedding. 
Een avond waarop 
men aanstaande 
bruidsparen wil 
ondersteunen en 
informeren over 
een kleurrijk en 
uniek feest! 
 
En dit unieke feest 
begint dus bij 
deze informatieve 
thema-avond van 
De Apeldoornse 
Trouwspecialisten 
met een proforma 
huwelijksvoltrek-
king, een bruids-
show, een mood-
board en nog veel 
meer. De entree is 
gratis en iedereen 
is welkom. Indien 
men zich echter 
aanmeldt op de site 
www.apeldoornse-
trouwspecialisten.
nl, maakt men kans 
om geheel in stijl 
met partner en/of 
gasten opgehaald 
te worden in een 

Greyhound Silverside Touringcar uit 
1948. Uiteraard wordt men ook geheel 
in stijl weer thuis gebracht. Voor het 
allerlaatste nieuws kijk op Facebook. 
Iedereen is van harte welkom!  Loca-
tie: De Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 
Apeldoorn. Tijd: 18.30 tot 21.30 uur
www.apeldoornse-trouwspecialisten.
nl

Succesformule Peuterplus programma
TWELLO.- Ooit klein begonnen, 
maar nu kunnen ze de vraag bij-
na niet meer aan. het Peuterplus 
programma bij kinderdagverblijf 
’t Kwetternest voor kinderen van 
tweeënhalf tot vier jaar is razend 
populair.  De vraag is zelfs zo 
groot dat half oktober een tweede 
groep geopend is. Kinderen ma-
ken vanaf tweeënhalf jaar flinke 
stappen en daarbij worden ze  
spelenderwijs geholpen. Zo ra-
ken kinderen steeds meer gewend 
aan de structuur die basisscholen 
kennen en de methodiek waar ze 
mee werken. 

Locatiemanager Otto van Dijck legt 
uit wat de kracht van deze groep 
is. “We geven kinderen de vrijheid 
eigen keuzes te maken binnen de 
kaders die gelden. Kinderen voe-
len zich hierdoor verantwoordelijk 
en het geeft hen zelfvertrouwen”, 
zegt hij en vervolgt: “Kinderen leren 
zelfstandig en zelfredzaam te zijn en 
worden hierin begeleid door ervaren 
en zeer gemotiveerde, pedagogische 
medewerkers. Zij weten hoe ze de 
kinderen kunnen prikkelen, uit kun-
nen dagen, en out of the box kunnen 
laten denken. Dat zorgt ervoor dat 
kinderen zichzelf blijven verbazen. 
En als we dan van scholen terugge-
koppeld krijgen dat ze het zo goed 
merken als kinderen van de Peuter-

plus-groep komen, dan is onze mis-
sie geslaagd toch?”
Bij de Peuterplus wordt veel aan-
dacht geschonken aan groepspro-
cessen, zoals samen spelen, samen 
warm eten en samen op pad, maar te-
vens gaat veel aandacht uit naar het 
individu. Regelmatig worden er één 
op één activiteiten gedaan of vaar-
digheden met hen getraind. Hierbij 
valt te denken aan het natekenen van 
vormen, verbanden leggen of het ma-
ken van tel- en rekensommen. Daar-
naast krijgen de kinderen vier keer 

per jaar een workshop aangeboden; 
‘muziek op schoot’, ‘peuteryoga’, 
‘sporten en bewegen met peuters’ en 
‘kunst met kleuters’. De Peuterplus 
groep is dagelijks geopend van 7.30-
18.00 uur. Op dinsdag is een tweede 
groep gestart voor zeven kinderen 
en in de komende tijd zal ook op 
maandag en donderdag een tweede 
groep starten. Het afnemen van een 
dagdeel of flexibele opvang is ook 
mogelijk. Benieuwd? Kom eens een 
kijkje nemen! www.kinderdagver-
blijf-tkwetternest.nl 

op zoek naar 
kinderopvang 
in de buurt?

kdv: kwetternest@smallsteps.info
bso: kajuit@smallsteps.info
www.smallsteps.info

onze kinderopvang locaties bieden:
• flexibele opvang
• peuterplus programma
• VVE beleid
• veel ervaring 

‘t kwetternest kdv, twello
wassenaar obdamstraat 3, 0571 27 61 47
 
kwetternest psz, twello
wassenaar obdamstraat 3, 0571 27 61 47
 
kajuit bso, twello
sweelinckstraat 43, 06 12 68 25 68
 
jachtlust bso, twello
jachtlustplein 11, 0571 27 23 09
 
kwakersgat bso, twello
kerkplein 12, 06 15 82 77 97 

nijbroek bso, nijbroek
middendijk 53, 06 15 82 78 63

Smallsteps_Advertentie_Deventer.indd   1 27-10-14   19:37

http://www.svtwello.nl
http://www.apeldoornse-trouwspecialisten.nl
http://www.apeldoornse-trouwspecialisten.nl
http://www.apeldoornse-trouwspecialisten.nl


 
WILP 

1250 JAAR

765 - 2015

www.WILP1250JAAR.nl

TwITTer.com/wILp1250JaarINFO@WILP1250JAAR.nl
facebook.com/wIlp1250Jaar

31 DECEMBER 2014 
een dIJK VAN EEN FEEST!

Op 31 december op 22.00 uur trappen we het feestjaar 

groots af in Wilp, op het dorpsplein tussen de kerk en De 

Pompe. Toegang is gratis, iedereen is welkom!

Een klein tipje van de sluier van wat er te gebeuren staat:

het verhaal van 1250 jaar wilp wordt verteld met een heuse 

3D projectie op de Dorpskerk! Een bijzondere gebeurtenis 

waar je bij moet zijn!

Volgend jaar is het zover, dan viert Wilp haar 1250- jarig be-

staan. In 765 stichtte Lebuïnus in Wilp de eerste nederzetting. 

Het 1250-jarig bestaan is een uniek moment in de historie 

van dit dorp, het oudste dorp van de gemeente Voorst en 

vermoedelijk ook het oudste dijkdorp in Nederland. Op dit 

moment wordt hard gewerkt achter de schermen om van dit 

jubileumjaar dan ook een DIJK van een jaar te maken! Met 

veel saamhorigheid, gezelligheid, maar ook zeker historie en 

geschiedenis! Op 31 december trappen we het jaar gezamen-

lijk af, iedereen is welkom bij deze spectaculaire avond!

WILP ...een DIJK van een DORP!

SPONSOREN van

www.thumbs-up.nl www.nikkels.nl www.rcsd.nl

WILPS BIERTJE 
Ter ere van het jubileumjaar wordt 

een prachtig biertje gebrouwen door 

de Sallandse bierbrouwerij. Een dijk 

van een biertje, dat lekker fris is! 

Binnenkort wordt dit nieuwe biertje 

gelanceerd en maken wij de naam be-

kend! Hou het Voorster Nieuws, onze 

website en (social) media in 

de gaten!

RC
SD

En verder bedanken wij voor hun steun:

alle donateurs, Yellow Pirates, Tuinland, Expert, Sport2000 Buitink, 

Piece of Jake, Lukalize, SV Wilp, Sprakeloos Bureau voor Tekst, On-

dernemersvereniging Wilp, Dorpshuis De Pompe, Stichting Behoud 

Dorpskerk Wilp, Max Photography en alle anderen die ons op enige 

manier steunen!

STEUN WILP 1250!

Om het feestjaar tot een succes te maken kunnen 

wij alle steun gebruiken. Op vrijwilligersvlak, maar 

ook op financieel gebied. Al onze evenementen 

worden vrijwillig georganiseerd, maar soms zijn er 

gewoon kosten aan verbonden. Al vele mensen 

zijn inmiddels donateur geworden van Wilp 1250, 

voor het symbolische bedrag van € 12,50. Wil jij 

ook donateur worden of op een andere manier het 

jubileumjaar ondersteunen? Neem dan contact 

met ons op via communicatie@wilp1250jaar.nl of 

kijk op onze website: www.wilp1250jaar.nl
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Activiteiten
kalender 2014

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

Mooie revanche Voorwaarts 
dames 
TWELLO.- Zaterdag 25 oktober 
stond de wedstrijd tegen Heeten 
dames 1 op de planning. De uitwed-
strijd van vorig jaar waren de da-
mes nog niet vergeten. Eenmaal in 
Heeten waren de meiden klaar voor 
een revanche. Van Niel/Voorwaarts 
begon met de bal uit maar wisten 
niet te scoren waardoor de dames 
van Heeten op voorsprong kwamen. 
De aanval erop wisten de meiden 
van Van Niel/Voorwaarts te scoren 
waardoor de meiden bij blijven, zo 
ging het de 1ste 5 minuten van de 
wedstrijd. Na die 5 minuten liepen 
de meiden van Van Niel/Voorwaarts 
steeds een stukje verder uit. 10 Mi-
nuten later in de wedstrijd stond het 
scorebord op thuis: 3 – gasten: 7. Dit 
kwam omdat de dames uit Twello 

als een team speelde. In de aanval-
len werd er goed druk vanuit de hoe-
ken gezet waardoor de opbouwers 
uiteindelijk veel ruimte kregen om 
te kunnen passeren. De ruststand 
op het scorebord was  Plus Severijn/ 
Heeten: 7-van Niel/ Voorwaarts 17.
De 2 helft begonnen ze wat minder 
scherp, in 3 minuten tijd kregen ze 
3 doelpunten tegen en hadden ze 
er zelf maar 1 gescoord. Na bijna 20 
minuten gespeeld te hebben in de 2e 
helft waren de dames van Van Niel 
Voorwaarts nog verder uitgelopen 
en eigenlijk op precies de zelfde ma-
nier als de 1ste helft. Er werd goed 
druk gezet, het veld werd breed ge-
houden, de wissel die de meiden op 
de trainingen hadden geoefend wer-
den positief uitgevoerd, of terwijl de 

meiden uit Twello werkten hard met 
elkaar maar ook hard voor elkaar. 
Toen het eindsignaal van de wed-
strijd klonk stond er de mooie eind-
stand van 15 -30 op het scorebord. 
De meiden uit Twello hebben de 2 
punten die mee naar Twello gaan 
verdiend maar ook een revanche 
op de wedstrijd van vorig jaar laten 
zien. Aankomende zaterdag 1 no-
vember speelt van Niel/ Voorwaarts 
weer in eigen huis, de Jachtlust om 
19.30 uur. 

Ditmaal komt het team uit Wesepe 
op bezoek, Wesepe is een snelle te-
genstander waar Voorwaarts kort ge-
leden in de bekerwedstrijd met een 
paar doelpunten verschil van heb-
ben verloren.

Dorpsgenoten. Wandelend door de gemeente Voorst ontmoet 
Wiel Palmen personen die volgens hem iets te vertellen heb-
ben. Vandaag een gesprek met Patricia Spin, stagiair -on-
derwijzeres in Kathmandu.

Stage in Nepal motiveert jonge onderwijzeres 

Patrica Spin 

Patricia Spin is onderwijzeres, net afgestudeerd en naarstig op zoek 
naar een baan. Vorig jaar liep ze stage op een school in Kathmandu, 
Nepal, samen met haar goede vriendin Dominique. Een ervaring die 
haar altijd zal bijblijven. Maar of ze terug wil naar Nepal? ’Er zijn 
nog zoveel plekken op de wereld die ik wil zien.’

Hogeschool Saxion heeft banden 
met Suriname, maar Patricia en 
Dominique wilden graag naar 
Azië. Via Travel Active kwamen 
ze terecht op een grote particu-
liere school in de hoofdstad van 
Nepal, Kathmandu. Travel Acti-
ve is gespecialiseerd in culturele 
uitwisselingen. Op deze school 
zijn vooral kinderen van ambas-
sadepersoneel en van arme door 
particulieren en organisaties 
gesponsorde gezinnen. De voer-
taal in deze categorie scholen is 
Engels (De staatscholen hebben 
een slechte reputatie in dit land. 
WP). 

Geen verwachtingen
De vader van het gastgezin had 
gezegd geen verwachtingen te 
koesteren, dan zijn er ook geen 
teleurstellingen. De eerste er-
varing was op een staatsschool, 
eenmalig dat wel, maar direct 
een forse. ‘Ik kwam een klaslo-
kaal binnen met zestig leerlingen 
van rond de zestien jaar. De le-
raar gaf mij het boek en wenste 
mij het beste en vertrok. Nee, een 
succes is het toen niet geworden. 
Je bent dan opeens een beroemd-
heid. Ze komen om je heen staan 
en beginnen allerlei vragen te 
stellen. Je wist ’s morgens werke-
lijk niet wat je die dag te wachten 
stond. Spannend was het wel.’ 

Tik met de stok
De verschillen in het onderwijs 
tussen Nederland en Nepal zijn 
uiteraard groot. ‘Neem het vak 
rekenen. In ons land leren de 

kinderen hoe je bijvoorbeeld de 
tafels moet toepassen, in Nepal 
stampen ze de rijtjes er gewoon 
in en dat is het dan. Hoe je moet 
komen van 2x2 naar 2x7 weten ze 
dan niet.’ Waar ze ook veel moei-
te mee had was met straffen. ’Ze 
krijgen gewoon tikken met een 
stok, als ze niet willen leren een 
fout maakten of hun kleding er 
niet verzorgd uit ziet.’ 

Feesten
‘De cultuur van een land leer je 
ook kennen door de feesten die 
gevierd worden.’ Met plezier 
denkt ze terug aan het Shiva feest 
ter ere van de god Shiva, die zorgt 
voor het welzijn van de mensen. 
Het Holifeest heeft ook grote in-
druk gemaakt, een lentefeest, een 
feest van de overwinning van 
het goede op het kwade en het 
nieuwjaarsfeest.  

Tot slot
De drie maanden zijn niet voor 
niets geweest. ‘Ik houd van rei-
zen. Daarom weet ik niet of ik 
nog eens snel terug ga naar Ne-
pal.  Ik ben al plannen aan het 
maken. Er is nog zoveel te zien.’ 
Wat ik geleerd heb? Ik zie nu hoe 
belangrijk onderwijs is. Mijn drie 
maanden in Nepal hebben mij ge-
leerd dat ik nu nog meer vastbe-
sloten ben schooljuf te worden en 
te zijn. Door Nepal ben ik gesterkt 
in de richting die ik wil gaan. Ik 
wil onderwijzeres zijn.

Patricia bij de Bouddhanath, één 
van de grootste antieke stoepa’s in 
Zuid-Azië en ligt in de wijk Boud-
dah in Kathmandu de hoofdstad 
van Nepal. Bouddhanath is een 

boeddhistische tempel en is 
gebouwd op een oude handelsweg 
naar Tibet. Sinds 1979 staat deze 
stoepa op de UNESCO Werelderf-

goedlijst. Een stoepa of stupa is 
een boeddhistisch bouwwerk dat 

de relieken van een boeddhisti-
sche heilige bevat.

Enerverende 
wedstrijden tijdens 
maïscross

TERWOLDE.- De traditionele maïs-
cross in Terwolde, georganiseerd 
door de afdeling Terwolde/Nijbroek 
van Jong Gelre (sinds 1930) is weer 
een enerverende happening gewor-
den. De omstandigheden op het 
maïs-stoppelveld waren dit jaar be-
hoorlijk zwaar. De grondslag op de 
akker varieert op een betrekkelijk 
kleine oppervlakte van behoorlijk 
lichte zavel naar zware klei, waar-
bij ook nog eens het vocht van de 
vele regen van de afgelopen periode 
komt. Daardoor vlogen aan de ene 
kant van het strijdtoneel enorme 
kluiten modder in het rond, terwijl 
aan de andere kant nogal wat race-
wagens zich ingroeven in de mod-
der, waardoor de sleepdiensten 
overuren moesten draaien. Het tota-
le strijdtoneel was voor het overwe-
gend agrarische publiek niet alleen 
reden voor sportief vermaak van de 
bovenste plank, maar door de bo-
vengeschetste omstandigheden ook 
tot onvervalst leedvermaak als zich 
weer een coureur met zijn machine 
in de modder had ingegraven. Of 
dat de reden was tot hoogoplopende 
emoties, of dat er onderhuids een 
strijd bezig was om de aandacht van 

de beste boer/coureur is niet duide-
lijk boven tafel gekomen, maar naast 
het parcours ontwikkelde zich ook 
een strijd tussen twee “dames” die 
elkaar op onorthodoxe wijze van 
hun haardos ontdeden. Gelukkig 
kregen zij niet de kans om de strijd 
verder te laten escaleren, omdat de 
overige bezoekers de twee kenau’s 
snel wisten te scheiden en af te koe-
len. Al met al een strijd binnen een 
wedstrijd die weliswaar niet veel 
bleek voor te stellen, maar meteen 
meer aandacht opeiste dan de spor-
tieve prestaties van de renners in 
hun bolides.
De uitslagen van de wedstrijden 
waren: Dames klasse: 1 Marieke 
Mulder, 2 Talitha Knoops, 3 Majo-
rie Bronsink, 4 Jolanda Gerritsen, 5 
Vera Tabor, 6 Janneke Lozeman, 7 
Rianne Bomhof.
Uitslag 4x4: 1 Gerko Jager, 2 Michel 
Niemijer, 3 Richard de Krosse, 4 
Nick Göttens, 5 Jaap Frank.
Uitslag Heren: 1 Gerald Nooteboom, 
2 Hein de Ruiter, 3 Arjan de Haan, 
4 Vincent Stormink, 5 Hans van 
Toorn, 6 Bert Oudendorp, 7 William 
Krijt, 8 Gerald Murg, 9 Danny Stene-
ker, 10 Henri Oudendorp.

OKTOBER
30 Samen uit eten in het dorpshuis Op den Toega, Teuge 
 Algemeen Belang Teuge

NOVEMBER
02 Ingeborg& Marius van Dokkum schilderijen en orgel 

Dorpskerk Wilp, Stichting behoud Dorpskerk Wilp
03 Samen aan tafel gaan Zonnebloem afd. Wilp/ Voorst Dorpshuis de 

Pompe Wilp  
07 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge
09 Concert Rosanne Philippens e.a. Lionsclub Deventer 

Dorpskerk, Stichting behoud Dorpskerk Wilp
13 Soosmiddag vanaf 14.00 uur met bingo, dorpshuis in Teuge 
 Algemeen Belang Teuge
16 Vogeltentoonstelling open van 10 tot 16.30 uur, Korderijnk in 

Twello, Vogelvereniging de Gekleurde Zanger
27 Samen uit eten in het dorpshuis Op den Toega, Teuge 
 Algemeen Belang Teuge

DEcEMBER
01 Samen aan tafel gaan. Zonnebloem afd. Wilp/ Voorst Dorpshuis de 

Pompe Wilp  
07 Evensongs koor met Henk de Vries orgel 15.00 uur 
 Dorpskerk Wilp. Stichting behoud Dorpskerk Wilp
16 Soosmiddag vanaf 14.00 uur met bingo, dorpshuis in Teuge 
 Algemeen Belang Teuge



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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Zesde speelronde 
jeugdcompetitie tafeltennis

Keepersdag zeer geslaagd
TWELLO.- Dinsdag 21 oktober mel-
den zich 100 keepers uit de regio 
voor de keepersdag! Voor deze dag 
werd er door  Sjoerd Woudenberg, 
Keeperstrainer GA-Eagles en John 
Hafkamp van Just4-Keepers een dy-
namische programma samengesteld. 
Vele facetten van het keepersvak 
kregen hierin de aandacht. Met hulp 
van de modernste materialen, zo-
als keepersdummy’s en reflexsaver 
werd er een afwisselend programma 
doorlopen. Erik Cummins was te 
gast op deze dag. Hij had alle tijd om 
handtekening uit te delen en om op 
de foto te gaan met de keepers. De 
keeper van de A1 GA-Eagles, Steven 
van Dijk, en de belofte keepers ble-
ken fanatieke trainers te zijn en heb-
ben zich volop ingezet. Na de pauze 
hebben zij een wedstrijd gerichte 
demo gegeven. Waarbij Simon Kruk-
kert en Jelmer Clemenkowff onder 
gejuich van alle keepers zich hebben 
toegevoegd. De aanmoedigingsprijs, 
een paar gesigneerde keepers hand-
schoenen van Erik Cummins, werd 
gewonnen Tijmen Oostewechel van 
Sportclub Teuge. De Talentenprijs, 
10 gratis trainingen bij Just 4 Kee-
pers, door Naomi Sundermeijer van 
Sportclub Eefde. Een uitermate ge-
slaagde dag voor SV Twello en Just 
4 Keepers.

TWELLO.- Na de festiviteiten van vorig weekend rond het 40 jarige be-
staan van TTV Trias trokken de jeugdteams zaterdag 25 oktober weer 
de regio in voor een uitwedstrijd. Trias 1 en Trias 2 blijven goed preste-
ren. Beide teams wonnen verdiend hun lastige uitwedstrijd.

Trias 1
Enrico Schotman, Toine Hulshof en 
Rick IJsseldijk moesten op bezoek bij 
Torenstad in Zutphen. Trias kende 
tegen deze titelkandidaat een prima 
start. Enrico won de openingspartij 
waarna Rick de stand verdubbelde 
naar een 2-0 voorsprong. Toine 
verloor zijn eerste partij maar door 
winst in de dubbelpartij van Enrico 
en Rick bleef de marge 2 punten. 

Ook na de pauze bleef Trias punten 
scoren. Enrico en Rick wonnen ook 
hun tweede partij. Rick IJsseldijk, al 
weken ongeslagen, bezorgde Trias 
de overwinning. In zijn laatste par-
tij verpletterde hij zijn tegenstander 

met fantastisch spel. Met een 6-4 
overwinning voor Trias werden de 
titelaspiraties van de Zutphenaren 
aan gruzelementen geslagen.

Trias 2
Trias 2 speelde een uitwedstrijd 
onder de rook van Enschede tegen 
Twekkelerveld. In het eerste deel 
van de wedstrijd waren beide teams 
aan elkaar gewaagd. Na nederlagen 
van Marleen IJsseldijk en Lynn Di-
amant en een knappe overwinning 
van Roel Harleman trokken Marleen 
en Roel in de dubbelpartij de stand 
weer gelijk. 

Marleen en Lynn herstelden snel 

van hun nederlaag en wonnen bei-
den hun tweede partij. Trias kwam 
hierdoor op een 4-3 voorsprong. 
Ook hun laatste partij wisten beide 
dames in winst om te zetten, waar-
door Trias met een 6-4 overwinning 
huiswaarts ging en de derde plaats 
in het klassement keurig vasthield.

Trias 4
Trias 4 ging op bezoek bij de aan-
staande kampioen van de 4e klasse. 
TTV Rijssen uit de gelijknamige 
plaats bleek een maatje te groot 
voor Loes van de Kamp, Femke van 
Schaik en Levi van Hunnik. On-
danks de dappere weerstand bleek 
het moeilijk om tegen deze tegen-
stander een partij te winnen. Uit-
eindelijk lukte het Femke om de eer 
voor Trias te redden. Trias 4 verloor 
deze wedstrijd met 9-1 en blijft het 
moeilijk houden in de 4e klasse.

Voltigeteam Manege Voorst 
presteert goed
KLARENBEEK.- Op zaterdag 25 ok-
tober reisde de voltigegroep van Ma-
nege Voorst met 3 teams naar Dron-
ten. Voor team 2 en 3 was dit pas de 
2de wedstrijd. Begonnen werd met 
de E-klasse. Het eerste wedstrijd-
team van Manege Voorst heeft het 
afgelopen jaar al veel ervaring op-
gedaan, o.a. in Bunschoten, in Wij-
chen, in Bronneger en in Ermelo.  
Bij al deze wedstrijden werd een 
promotiepunt behaald. Deze zater-
dag echter trof het team een wel zeer 
kritische jury, die de hen gemaakte 
foutjes wel erg zwaar aanrekende. 
Hierdoor was het eindcijfer niet vol-
doende voor een promotiepunt. Wel 
is deze beoordeling aanleiding om 
in de training nog meer aan de de-
tails te werken om zo in het nieuwe 
seizoen de proeven nog strakker uit 
te voeren.

Team 2, dat in de laagste wedstrijd-
klasse, basis galop, presteerde boven 
verwachting. Van de zelfde kritische 
jury ontvingen zij dusdanig hoge 
waarderingscijfers, dat zij wel een 

promotiepunt behaalden. Vooral de 
wijze waarop zij de vrije oefeningen 
uitvoerden kreeg een hoge waarde-
ring, namelijk 6,4. Daar dit cijfer  
met 2,5 wordt vermenigvuldigd 
voor het eindcijfer, weegt dit dus 
zeer zwaar mee. Janine Karrenbeld, 
Tara Broekers, Pien van Maasakker, 
en Kim van der Veen hebben hier-
mee een uitstekende basis gelegd 
om volgend jaar ook in de E-klasse 
te starten.

Team 3, dat in de klasse basis stap 
startte bestond uit Lukas Pool en 
Marith Udink. Deze 2 nog zeer jonge 
voltigeurs lieten zien dat voltige een 
sport is waarmee je al heel jong kunt 
beginnen. Zij bewogen zich vrij op 

het paard en deden hun verplichte 
oefeningen zeer gemakkelijk.  Hun 
score was maar net 0,2 punt lager 
dan die van team 2.  Met deze wed-
strijd in Dronten is het wedstrijdsei-
zoen voor de voltigeurs afgelopen. 
Wel wordt op 16 november in de 
manege in Klarenbeek het eenjarig 
bestaan van de voltigegroep gevierd 
met een grandioze instuif. Koen Ak-
kerman, topvoltigeur van Nederland 
en Europa zal dan samen met nog 
enkele toppers de training verzor-
gen. Iedereen die eens wil zien wat 
en hoe voltige is, is tussen 10.00 uur 
en 15.00 uur van harte welkom in de 
manege, Oude Zutphenseweg 3A in 
Klarenbeek.
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Activia
Zondag 2 november
14.00 Heeten 1-Activia 1
10.00 Activia 2-Epe 2
11.00 Turkse Kracht 5-Activia 3
09.30 Activia 4-Heerde 4
12.00 Activia 5-Klarenbeek 5
10.30 Wesepe 4-Activia 6
Vrouwen 
13.00 Loenermark-Activia

Cupa
Zondag 2 november
14.00 Wilp 1-Cupa 1  
10.00 Cupa 2- AGOVV 2  
10.00 Cupa 3- sv Twello 5  
Vrouwen 
11.00 AZC 1- St.Cupa/Voorst 1 

Klarenbeek
Zaterdag 1 november
Heren Veld
14:30 VIOS V. 5-Klarenbeek 2
14:30 Oene 6-Klarenbeek 3
Vrouwen Veld
14:00 Klarenbeek 1-RVVH 1
12:00 Klarenbeek 2-SVO VVZ 1
14:00 Klarenbeek 3-Oene 2
12:00 Klarenbeek 4-WSV 1  
Zondag 2 november 
Heren Veld
14:00 Klarenbeek 1-Be Quick Z. 1
10:00 Apeld Boys 2-Klarenbeek 2
12:00 Barneveld 2-Klarenbeek 3
10:30 Klarenbeek 4-Apeld Boys 5
12:00 Activia 5-Klarenbeek 5

Teuge
Zaterdag 1 november
15:00 Vierhouten 1-Teuge 1
12:30 Elspeet 2-Teuge 2
14:30 Twello 2-Teuge 3
14:30 SEH 4-Teuge 4
14:30 Teuge 6-Go Ahead D. 2
Vrouwen 
14:30 Teuge 1-ZVV 1

Terwolde
Zondag 2 november
14.00 Emst 1-Terwolde 1
09.30 WWNA 4-Terwolde 2
10.00 Terwolde 3-Columbia 6
09.30 SHE VE1-Terwolde VE1
09.30 Terwolde VE2-Epe VE1
Vrouwen 11.30 
Terwolde 1-Wissel 1

Twello
Zaterdag 1 november
14.30 Twello 2-Teuge   3  
Zondag 2 november
09.30 Cupa 3-Twello  5 
09.30 WSV 10-Twello  4             
10.00 Helios 3-Twello  3             
10.00 Twello 2-Deventer 2         
14.00 Go-Ahead D. 1-Twello  1             

VenL
Zaterdag 1 november  
09:00 V en L F1-Emst F1 
10:00 V en L D1-Marienheem D1G 
10:00 V en L D2-Terwolde D2G 
10:00 V en L E1-Apeldoorn E5 
11:00 V en L E2-Vierhouten E1 
12:30 Teuge B2-V en L B1 
12:30 Groen Wit C6G-V en L C1 

Zondag 2 november  
09:30 WWNA 3-V en L 2 
09:30 V en L VE1-WWNA VE1 
09:30 V en L VR2-WSV VR1 
10:00 Welsum 1-V en L 3 
11:30 V en L VR1-Victoria Boys VR2 
14:00 V en L 1-Gorssel 1

Voorwaarts
Vrijdag 31 oktober 
Zaal Zuiderlaan 
Mannen 
19.30 Twello 1-Voorwaarts 1 
Zaal Jachtlust 
22.30 Voorwaarts 5-Twello 8 
21.30 Voorwaarts 2-Turkuaz 5 
Vrouwen 
20.30 Voorwaarts 1-Vios V. 1
Zondag 2 november
14.00 Voorwaarts 1-Suryoje-Medi-
terranea 1 
10.30 RKHVV 2-Voorwaarts 2 
11.30 Voorwaarts 3-Vaassen 2 
10.00 Dieren 2-Voorwaarts 4 
11.30 Voorwaarts 5-Colmschate 2 
11.15 Alexandria 2-Voorwaarts 6 
12.00 Edesche Boys 2-Voorwaarts 7 
09.30 WSV 8-Voorwaarts 8 
09.30 Voorwaarts 9-Orderbos 4 
11.00 AGOVV 3-Voorwaarts 10 
09.30 Sallandia 5-Voorwaarts 11
Dinsdag 28 oktober
20.00 Voorwaarts 1-Go Ahead Ea-
gles (beloften)

Voorst
Zondag 2 november
14:00 Voorst 1-Zutphen 1
10:00 Voorst 2-Socii 2  
10:00 Voorst 3-Pax 9
09:30 Basteom 7-Voorst 4

Wilp
Zaterdag 1 november
14.00 Wilp 2-Almen 2 zat.
14.00 Wilp 3-Helios 3 zat.
Zondag 2 november
14.00 Wilp 1-Cupa 1 
09.30 Wilp 3-Gazelle 2

Jachtlust:
Donderdag 30 oktober
20:45-22:30 Volleybalcomp. Voor-
waarts
Vrijdag 31 oktober
20:30-23:30 Zaalvoetbal comp.

Voorwaarts 
Zaterdag 1 november
08:45 - 13:30 Handbal comp. jeugd
14:00 - 18:30 Volleybal comp. Voor-
waarts, Wilp & Terwolde
19:30 - 21:45 Handbalcomp. Voor-
waarts senioren
19:30 - 20:45 VanNiel/Voorwaarts 
dames 1 - Wesepe dames 1
Zondag 2 november
10:00 – 17:00 Handbal comp. jeugd/
senioren

Zuiderlaan
Vrijdag 31 oktober
19:30 – 22:30 Zaalvoetbal competi-
tie SV Twello
Zaterdag 1 november
16:00 – 17:00 Handbal competitie 
Voorwaarts jeugd  
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Oortveldruiters Voltige  
op erepodium

EMPE.- In totaal elf voltigeurs in de 
leeftijd van 9 tot 13 jaar van de Vol-
tige vereniging de Oortveldruiters 
reisden zaterdag af naar de Flevo 
Manege in Dronten. Onder leiding 
van hun trainers/ longeurs samenge-
steld tot twee wedstrijd teams start-
ten zij gisteren met hun wedstrijd 
paard Usijtop in de E-klasse galop 
met een zestal, en met een vijftal bij 
het Basis paardrijden in stap. 

Tijdens een voltige wedstrijd moet 
er door ieder teamlid individueel 
een serie verplichte oefeningen in 
een vaste volgorde worden uitge-
voerd en een vrije Kür waarbij de 

teamleden op basis van een serie 
oefeningen een vloeiend geheel 
presenteert terwijl het paard aan de 
longe loopt. In de E- galop klasse 
galoppeert het paard tijdens de ver-
plichte oefeningen en gaat tot stap 
over voor de kür, bij de Basis stap 
worden beide onderdelen in stap 
uitgevoerd. Dit alles op muziek. 
Twee weken geleden behaalde het 
E-team met een zestal een winst-
punt bij Manege de Nieuwe Heuvel 
in Lunteren. Gisteren was de eer aan 
het Basis team. Vertegenwoordigd 
door vijf van de acht basis teamle-
den tegen zes andere basisteams 
uit heel Nederland startte het team 

voor het eerst dit seizoen en behaal-
de de tweede plaats met wederom 
een winstpunt. De Club feliciteert 
de vijf meiden, Erika Holtslag, Jan-
neke Hunnekink, Alicia Hollertman, 
Nathalie Ruys en Jikke Verwayen en 
natuurlijk het paard Usijtop met hun 
overwinning.  Een zeer geslaagde en 
zoals altijd gezellige wedstrijddag. 
Een kleine wedstrijd onder eigen 
dak is ook nog gehouden tijdens 
het vierjarig bestaan van de Oort-
veldruiters Voltige op 20 okt jl. Alle 
leden vergezeld door een vriendje 
of vriendinnetje kwamen de ver-
jaardag in bijzondere trainingsvorm 
vieren. De kinderen bedachten on-
der begeleiding hun eigen kür. Er 
werd zo goed gewerkt deze dag dat 
de jury wel drie prijzen kon uitde-
len aan drie tweetallen en dat is een 
behoorlijke prestatie als je bedenkt 
dat de kinderen maar een paar uur 
voorbereiding hadden en samen 
moesten werken met een maatje dat 
geen ervaring had in de voltige. Er is 
met veel plezier gevoltigeerd op trai-
ningspaard Pomme en pony Beike. 
Het is wel duidelijk dat met een boel 
plezier op veilige wijze prachtige in-
zet kon worden gegeven; het recept 
voor een goed feest met een mooi 
doel.  Aan het eind werden alle kin-
deren beloond met lekkere pannen-
koeken in de kantine van de Manege 
in Empe. Iedereen keerde tevreden 
huiswaarts. 

Voor kinderen die ook graag willen 
kennismaken met de Oortveldrui-
ters Voltige vereniging bestaat de 
mogelijkheid eens te komen kijken 
of mee te trainen. Contact kan wor-
den opgenomen via www.oortvel-
druiters.nl

Herfst clinics op sportpark 
Zuiderlaan goed verlopen
TWELLO.- Afgelopen maandag 20 
oktober was er weer een clinic och-
tend, dit maal op sportpark Zuider-
laan. Dit maal waren er zo’n 45 deel-
nemers die zich hadden opgegeven 
voor drie sportieve clinic rondes, 
er kon namelijk meegedaan worden 
aan basketbal, free Running, hockey 
en voetbal. 
Er kon zowel binnen in de turnhal 
en sporthal als buiten gesport wor-
den op het nieuwe pannaveldje van 
SV Twello, door de samenwerking 
met SV Twello en de Voorster Hoc-

key Vereniging dit keer. De 1e ronde 
free running bestond vooral uit het 
afleggen van een uitdagend parcour-
tje in de turnhal samengesteld door 
de buurtsportcoach van sv twello. 
Tegelijkertijd kon de jeugd ook lek-
ker basketballen en hierbij de basis 
principes aanleren van de ervaren 
basketbalcoach van sv twello John 
Stoolhuis.

De 2e ronde bestond uit een voet-
balclinic op het nieuwe pannaveldje 
op dit sportpark. Het oude hand-

VHC Twello: twee 
herfstkampioenen en 
nieuw jongensteam
TWELLO.- De herfststop zit er weer 
op voor VHC Twello. De herfst is tra-
ditioneel het moment voor een her-
indeling van de KNHB-competitie. 
Teams worden op sterkte ingedeeld, 
promoveren of de clubs kunnen 
nieuwe teams inschrijven. Zo start 
VHC Twello na de herfst met twee 
herfstkampioenen. Meisje A1 en 
Jongens B1 beide hebben een bijzon-
der goede voorcompetitie gespeeld. 
Op zaterdag 11 oktober speelde 
JB1 zijn laatste wedstrijd voor de 
hersftbreak. In een spannende uit-
wedstrijd tegen Avanti uit Winter-
wijk werden de jongens ongeslagen 
kampioen. Ze wonnen de wedstrijd 
tegen mede koploper zelfs met 4-0. 
Een prachtige overwinning. 
Bij de meiden was het nog even 
spannend wie er nu gewonnen had. 
Na hun laatste wedstrijd was de 
stand gelijk en moest het doelsaldo 
geteld worden. Toen bleek toch dat 

de meiden bovenaan hun poule wa-
ren geëindigd. Ook zij promoveren 
naar de volgende klasse waar weer 
beter gespeeld wordt. De meiden 
hebben zin in deze mooie uitdaging. 
Betere tegenstanders maakt dat ze er 
zelf ook harder voor moeten werken. 
Deze week is ook het nieuwe jon-
gens E-achttal van start gegaan. De 
jongens gaan ineens hockeyen op 
een half veld en mogen strafcorners 
nemen, dat wordt wel even wennen 
deze competitie. Als club zijn we 
trots op onze teams en de uitdagin-
gen die de teams in de rest van het 
seizoen weer hebben om lekker en 
met plezier te hockeyen. Jongens, 
jonge mannen en ook heren zijn van 
harte welkom om onze teams te ko-
men versterken. Ook mee hockeyen? 
Kom dan een langs en train een keer-
tje mee. Kijk voor de trainingstijden 
op www.vhctwello.nl of op Face-
book.

balveldje is hierbij omgetoverd tot 
een kindvriendelijk speelveldje met 
kunstgras voor de jeugd. Uiteinde-
lijk sloot Voorster hockey vereniging 
de clinic ochtend af met een fana-
tieke clinic op dit zelfde speelveldje. 

De volgende sportclinic ochtend 
is op maandag 23 februari, voor de 
exacte tijden en locatie kun je dit 
blijven volgen op www.actiefvoorst.
nl of de facebook pagina van Stich-
ting Koepel sport, welzijn & cultuur.

Goede start Twellose Schaakclub 
in competitie

Terwolde stelt  
diep en diep teleur
TERWOLDE.- In het weekend van 
de grote El Classico in Spanje werd 
in Terwolde de kleine El Classico 
gehouden immers Terwolde speel-
de thuis tegen V en L uit de Vecht. 
Terwolde had de vorige wedstrijd 
verrassend gewonnen dus het ver-
trouwen in een goede afloop zou 
aanwezig moeten zijn. Niets was 
minder waar want de eerste de beste 
aanval van de gasten was raak. Hier 
ging bij de thuisclub alles maar dan 
ook alles fout 0-1. Nauwelijks van de 
schrik bekomen lag nummer twee al 
achter in het net bij doelman Dik 
Nieuwenhuis 0-2. De wedstrijd was 
dus na twee minuten al beslist in 
het voordeel van V en L. Terwolde 
beet pas in de 17e minuut van zich 
af want Niels Bredenoort ging zijn 
man voorbij en gaf een perfecte 
voorzet op Thomas Leurink helaas 
schoot Thomas net naast. Dit was 
het cruciale punt in de wedstrijd 
want de marge bleef hierdoor twee 

doelpunten. V en L liet zich terug-
zakken en gokte op de counter via 
de snelle spitsen. Terwolde had het 
zeer moeilijk met de V en L voor-
waartsen en men speelde met vuur 
omdat ze veel te veel ruimte weg-
gaven en het was zelf aanvallend 
niet bij machte om voorin gevaarlijk 
te worden.  De gasten bleven ach-
terin moeiteloos op de been. Sterker 
nog in de 27e minuut kwam de 0-3 
op het scorebord en hiermee was 
de wedstrijd definitief beslist. De 
tweede helft viel er verder weinig te 
genieten voor de thuisclub en zijn 
aanhang. V en L was heer en meester 
zonder grote uitgespeelde kansen te 
creëren. De gasten liepen in de 68e 
minuut naar 0-4 en het werd nog 
erger voor de thuisclub want 8 mi-
nuten voor tijd werd het 0-5 en dit 
was tevens de einduitslag. Terwolde 
leed een meer dan verdiende neder-
laag en men speelde na amper twee 
minuten al een verloren wedstrijd.

TWELLO.-  Vanwege de herfstvakantie werd de match van de Twellose 
Schaakclub tegen Zwolle Zuid Schaakt! (ZZS!) in de eerste ronde van 
de OSBO-competitie over twee weken verdeeld. In de eerste week had 
thuisploeg Twello een 2-1 voorsprong genomen door winst op bord 5 en 
6 (Gerard Bons, resp. René Rouwhorst). Aan bord 3 had Wobbe de Vries 
zijn partij jammerlijk verloren zien gaan.

In de ‘tweede helft’ traden Jorik 
Jonker, Jan de Boer en Henk Casteel 
aan aan resp. bord 1, 2 en 4. Casteel 
speelde zijn geliefde opening en 
wist snel een pion te winnen. Hierna 
zette hij zijn tegenstander dermate 
onder druk dat deze geen tijd kreeg 
zijn damevleugel te ontwikkelen. Na 
een foute torenzet, wat kwaliteits-
verlies betekende, en na dreigend 
verlies van een gepende loper gaf de 
Zwollenaar op: 3-1.

Mat achter de paaltjes
Met zwart bezorgde Jonker zijn te-
genspeler een afschuwelijke stelling 
met een triple pion op de g-lijn. Tot 

overmaat van ramp voor de Blauw-
vinger ging hij door een prachtige 
combinatie van Jonker ook nog mat 
achter deze paaltjes: 4-1. De Boer 
wist zijn partij goed op te bouwen 
en won enkele pionnen, maar in het 
eindspel ontbrak het hem aan een 
plan waardoor de partij toch nog in 
remise eindigde: 4½-1½.

Intern ronde 6
Koploper Jorik Jonker had vorige 
week zijn vooruit gespeelde wed-
strijd gewonnen in de zesde ronde 
van de interne competitie. Voor de 
achtervolgers was het dus zaak hun 
partij te winnen om in het spoor van 

Jonker te blijven. Jos Barendregt, 
met wit, trof Carlo Buijvoets in een 
Franse opening waarin zwart een 
pion verspeelde. Om remise kansen 
te krijgen, offerde Buijvoets in het 
middenspel een kwaliteit.

Overbelasting
In het eindspel ontstond een gecom-
pliceerde stelling waarin een pen-
ning en een giftig stuk voorkwam, 
en mat en dameverlies dreigde. Ba-
rendregt combineerde het best, won 
een stuk en de partij dankzij een 
overbelaste zwarte dame. De overige 
uitslagen luidden: Kees Kuijk – Ge-
rard Bons 0-1, Rien van Hattum – 
Piet Rusch 0-1, Henk Jansen – Eddy 
Sander 0-1 en Henk Onijs – Gerard 
Hazelaar 0-1. Na zes ronden leidt 
Jonker de dans met 5½ punt op één 
punt gevolgd door Barendregt en 
Bons.
 

Lastige wedstrijd voor 
hardwerkend Twello
TWELLO.- Op deze zonnige zon-
dagmiddag 26 oktober speelde SV 
Twello de goedbezochte streekder-
by tegen SV Wilp. In de eerste 45 
seconden van de eerste helft was 
er al een snelle aanval op het doel 
van SV Twello. Wilp miste het doel. 
Een corner van Wilp zorgde in de 7e 
minuut voor onrust bij SV Twello, 
maar de bal kwam gelukkig in het 
zijnet terecht. In de 15e minuut 
schoot Thomas Kroes een vrije trap 
vanaf 20 meter, goed geplaatst in het 
net aan SV Twello zijde en stond 
er 0-1 op het scorebord. In de 22e 
minuut verstapte de goed spelende 
Edward Achtereekte zich, gelukkig 
voor SV Twello kon hij de wedstrijd 
vervolgen. In de 27e minuut was 
er een mooie kans voor Twello, na-
dat Rick Uninge de bal aan de voet 
kreeg, kwam de bal via Nico Tromp 
bij Bert Westendorp terecht en was 
er kans op de 1-1 voor de rust. He-
laas miste Bert het doel. In de 35e 
minuut werd Max van Veen op een 
vervelende manier onderuit gehaald 
in het doelgebied van de tegenstan-
der. Reden voor de scheidsrechter 
om een penalty toe te kennen aan 
SV Twello. Deze werd op perfecte 
wijze binnengeschoten door Yan-

nick Gorter. De 1-1 was een feit.  
De tweede helft begon net zo span-
nend als de eerste helft. Binnen een 
minuut was er veel actie in het doel-
gebied van Twello, waarbij door de 
heren van Wilp menigmaal de lat 
van het doel werd geraakt. In de 52e 
minuut wist Martin Keen met zijn 
snelle loopvermogen Wilp even om 
de tuin te leiden, echter hij bereikte 
het doel niet. In de 58e minuut werd 
Nico Tromp gewisseld voor Tim 
Evers. In de laatste tien minuten 
kreeg aanvoerder Niels Toonk nog 
een gele kaart wegens het neerleg-
gen van de tegenstander in de buurt 
van het 16 metergebied. De vrije trap 
die daar op volgde werd bijna bin-
nen geschoten, maar raakte de lat en 
werd uiteindelijk door doelman Jay 
Koster gepakt. Beide teams kregen in 
de laatste tien minuten van de wed-
strijd nog enkele goede kansen op 
de volledige winst. Maar de keepers 
van beide teams hielden de eind-
stand op 1-1. Het was een wedstrijd 
met veel strijd en inzet van beide 
kanten, waarbij de 1-1 een terechte 
uitslag was. Op naar de winst bij de 
volgende wedstrijd op 2 november 
bij Go Ahead in Deventer.

http://www.VHCtwello.nl
http://www.actiefvoorst.nl
http://www.actiefvoorst.nl
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NK Pitch&Putt 
enorm spannend
BUSSLOO.- Vooraf waren de Bussloo spelers Melvin Slaats en Steven His-
sink huizenhoog favoriet bij de 5e editie NK voor koppels. Na de eerste 36 
holes leek de strijd beslist.  De Groningens Bert Olthuis en Martin Weber 
bleven echter birdies maken waar de machine bij de favorieten haperde. Met 
nog 3 holes te gaan was het verschil nog maar 1 slag. Hissink maakte echter 
op hole 16 de birdieputt van buiten de green, terwijl Olthuis de putt van 
op de green net miste. Met een score van -19 evenaarde Slaats en Hissink 
het baanrecord. In de categorie mix wisten Esther de Schiffart en Maurits 
Rangkouw de titel voor de 5de keer op rij te grijpen. De Diepenveense dames 
Marlies Bierdrager en Marian van der Velden pakte bij de dames de titel. Het 
toernooi was met 128 deelnemers het best bezette Pitch&Putt toernooi ooit 
gehouden. Met deelnemers uit heel Nederland en zelfs Duitsland blijft het 
groeien. Ook komend jaar gaat het NK voor de 6de op Bussloo plaatsvinden.

U12 Basketball wint opnieuw

TWELLO.- Zaterdag werden er drie 
thuiswedstrijden gespeeld in de 
sporthal Zuiderlaan. De U12 moest 
tegen de Orca’s uit Urk die twee 
plaatsen hoger in de competitie 
staan. Ook in deze wedstrijd kwam 
het spel langzaam op gang en in de 
derde minuut werd de eerste score 
gemaakt door Tycho. Kort daarna 
een mooie score van Eize en ver-
volgens ging het spel op en neer. 
Ruststand was 14-5 voor Twello. 
De jongens uit Urk werden door de 

felle dames uit Twello goed onder de 
duim gehouden. In de tweede helft 
profiteerden Romy en Noa daar-
van. Sterre scoorde vandaag niet 
maar pakte erg veel ballen onder de 
borden. De eindstand werd 40-20 
waarmee SV-Twello U12 liet zien 
mee te willen spelen voor de bo-
venste plaatsen in deze competitie. 

De tweede wedstrijd was U16 tegen 
ook Orca’s uit Urk. Het team begon 
de wedstrijd gehavend met maar 

6 spelers. Orca’s was duidelijk een 
nivo beter dan Twello en ze speel-
den met een verzorgd aanvalsspel 
SV-Twello dol met aanvankelijk 0-22 
voor de Orca’s. In het tweede kwart 
kwam Gianni het team versterken en 
dat zorgde ervoor dat Twello weer 
ging scoren. Orca’s ging echter stug 
door met scoren en in de rust was 
het dan ook al 7-47. Toch compli-
menten voor de U16. Met Yarin en 
Luc erbij konden ze nu in de tweede 
helft wel beter weerstand bieden 
zodat de tegenstanders niet de ver-
schrikkelijke 100 punten konden 
halen en de eindstand 13-81 werd.  

Met de U18 werd de basketbalzater-
dag afgesloten. Hier werd een echte 
derby gespeeld tegen WSV uit Apel-
doorn. Aanvankelijk stond de verde-
diging als een huis en scoorden ze 
prima met 12-4 na 10 minuten. WSV 
wist in het tweede kwart steeds beter 
een antwoord te vinden op het spel 
van SV Twello. De tweede periode 
werd nipt gewonnen door WSV met 
7-8. Na de rust werd het spel van SV 
Twello steeds langzamer waardoor 
WSV makkelijk kon verdedigen en 
bleef scoren en de achterstand in-
liep. 
Bij het ingaan van het laatste kwart 
was de stand al bijna gelijk: 25-22. 
Na 5 minuten wist WSV de leiding 
over te nemen. 27-29 was nu de 
stand in het voordeel van de Apel-
doorners. Met een briljante time-
out van interim-coach Lieke wist 
het team zich toch te hervinden en 
scoorde enkele belangrijke punten. 
De wedstrijd gewonnen met 34-29. 
Een kleine maar hard bevochten 
overwinning. Geen dip aan het eind 
maar karakter getoond. 

Uitslagen  Oortveldruiters

Activia behaalt eerste 
punt in eigen huis
TWELLO.- Het eerste deel van de 
wedstrijd speelde zich vooral af op 
het middenveld; beide ploegen had-
den moeite om tot kansen te komen 
en toonden ook respect voor elkaar. 
De status quo werd doorbroken door 
een ongelukkig moment van Activia 
zijde: een klutsbal rond de midden-
lijn werd gevolgd door een uitglijder 
en opeens hadden de gasten een man 
meer situatie. Het tekent de klasse 
van ZVV dat dit ook direct feilloos 
werd uitgespeeld: de bal kwam bij 
de op het oog minst gevaarlijke spe-
ler terecht maar deze schoot met 
veel overtuiging binnen. Activia 
leek hierdoor even van slag maar 
knokte zich toch terug in de wed-
strijd en werd vijf minuten voor rust 
beloond via een strafschop. Deze 
werd gegeven na een hard schot van 
randje zestien dat werd geblokt en 
waarbij de scheidsrechter oordeelde 
dat dit met de handen gebeurde en 
opzettelijk genoeg voor een penalty. 
Topscorer Joey Hesselink wist wel 
raad met dit buitenkansje en schoot 
de (verdiende) gelijkmaker binnen.
In de rust wisselde trainer Rorije 
aanvallend; aanvaller Wouter Hame-
ka kwam controlerende middenvel-
der Frank Oosterwegel vervangen en 
of het door die wissel kwam of niet 
maar Activia schoot uit de startblok-

ken na de thee. Al na twee minu-
ten liep Joey Hesselink een scherpe 
voorzet vanaf rechts van Chiel voor 
de Poorte binnen en daarna ging de 
thuisploeg vol gas op zoek naar een 
derde treffer. Kansen daarop waren 
er genoeg tegen een in die fase wor-
stelend ZVV dat de weg aardig kwijt 
was. De kansen werden echter niet 
benut; de grootste hiervan was voor 
Wouter die één op één kwam met de 
keeper maar besloot tot een moeilij-
ke breedte pass op Joey in plaats van 
zelf af te ronden. De manier waarop 
dit gebeurde was echter wel weer erg 
ongelukkig: de ene verdediger kopt 
de bal tegen de rug van de tweede 
verdediger waarop de derde verde-
diger uit positie is. Zo ongeveer ging 
dit. Nog was het niet direct een grote 
kans maar de aanvaller die de bal 
opeen voor de voeten kreeg rondde 
het wel prachtig af door de bal van 
20 meter over doelman Visch in 
de kruising te mikken. Het laatste 
kwartier kon het nog beide kanten 
op al was de thuisploeg dreigender. 
Invaller spits Erwin Viester claimde 
tevergeefs een strafschop toen hij 
trachtte weg te draaien in de zestien 
en in blessuretijd werd een bal van 
dichtbij in het doel gelopen maar 
deze treffer werd afgekeurd wegens 
buitenspel. 

Cupa wint 
met ruime cijfers van Emst
BUSSLOO.- Cupa begon goed aan 
de wedstrijd tegen Emst en de eerste 
twintig minuten speelde het zoals 
je het als trainer graag wilt zien. Al 
in de vijfde minuut kwam Cupa op 
voorsprong na een scrimmage voor 
het doel van Emst. Het was de voor 
de geblesseerde Frank v.d.Linde 
spelende Maarten de Croon die 
voor Cupa de score opende 1-0. Na 
een mooie aanval via de rechterkant 
werd de bal over de hele linie voor-
gegeven en was het de slim spelende 
Björn Hendriks die 2-0 aantekende. 
Of het aan de voorsprong of dat Emst 
haar rug rechtte lag, Cupa liet meer 
en meer het initiatief aan Emst. 

Een mistrap in de verdediging bij 
Cupa bezorgde Emst een goede kans 
maar Cupa keeper Jeroen Bouwhuis 
toonde zich weer betrouwbaar en 

bracht redding. Niet veel later werd 
een voorzet van links door Emst ge-
lukkig voor Cupa gemist door twee 
aanvallers van Emst. Laatste hoog-
standje voor de rust was een mooie 
pass van Niels v.d. Linde op Aron de 
Haan die technisch fraai controleer-
de maar helaas voor hem vervolgens 
over schoot. Jammer voor Bas ter 
Riele was een gele kaart voor hands 
waarbij van enige opzet geen sprake 
was. Na de thee was Bas Linthorst 
vervangen door Yordi de Leau en hij 
kweet zich zoals van hem gewend 
goed van zijn taak. 

Cupa pakte meer en meer de draad 
op van de eerste twintig minuten 
en liet een aantal mooie aanvallen 
zien. Halverwege de tweede helft 
was er  een prachtige pass van de 
goed spelende Bas ter Riele op Jan 

de Croon die op zijn beurt de langs 
sprintende Remco Bloem op maat 
de bal meegaf. Deze wist heel be-
heerst dit mooie staaltje van voetbal 
doeltreffend af te ronden 3-0. Good 
Old Björn de Haan in het team ge-
komen voor Erwin Elders wilde niet 
achter blijven en gaf een magnifieke 
pass op Aron de Haan. Na weer pri-
ma technische controle wist deze nu 
wel te scoren en de eindstand op het 
score bord 4-0 te zetten. 

Een mooie overwinning met bij fases 
goed verzorgd voetbal wat uiteraard 
ook een compliment is aan trainer/
coach Bram Wansink. Deze spor-
tieve wedstrijd werd voortreffelijk 
geleid door scheidsrechter C Taflan 
uit Deventer. Volgende week speelt 
Cupa om 14.00 uur tegen buurman 
S.V.Wilp.

EMPE.- Ook deze week gingen er le-
den van de Oortveldruiters op con-
cours. Stacey van Leeuwen ging met 
haar schimmel Ab naar Beekbergen 
en verdiende daar de 1e prijs met 
181 punten in de klasse M2. 

Rachel de Haan sprong met Zarah 
een parcours in een grote B rubriek 
en verdiende met 66 stijlpunten de 
9e prijs. 

Jolanda Schimmel reed in Gorssel 
met Eclips naar de 1e en de 3e prijs 
met 194 en 192 punten in de klasse 
L1.

Stacey van Leeuwen met Ab.

Sportief Oost Nederland 
Jeugdtoernooi 
REGIO.- Schaatsvereniging Sportief 
Oost Nederland houdt op zaterdag 1 
november het  jaarlijkse jeugdtoer-
nooi op de Deventer kunstijsbaan 
“De Scheg”. Het toernooi start om 
17.30 uur en duurt tot 19.45 uur. 
Het is voor de jonge schaatsers altijd 
leuk om aan een jeugdtoernooi deel 
te nemen omdat zij daardoor ook op 
verschillende ijsbanen in het land 
kunnen rijden. 

De verenigingen kunnen in elke 
leeftijdscategorie een jongen en een 
meisje inzetten. Iedere deelnemer 
rijdt 2 afstanden. De pupillen B 

schaatsen een 300 en een 500 meter. 
Voor de pupillen A en de junioren C 
staan de 500 en 1000 meter op het 
programma. Naast dit mooie jeugd-
toernooi is Sportief Oost ook begon-
nen met G-schaatsen. De schaats-
club verzorgt lessen op diverse 
niveaus op verschillende dagen van 
de week. 

Voor kinderen in de pupillenleeftijd 
zijn er lessen op de zaterdagmiddag/
avond tussen 17.30 uur en 19.30 uur. 
Kom gerust eens kijken of volg een 
proefles, informatie hierover vindt u 
op de website www.sportiefoost.nl.
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vrijdag 24 en 31 oktober

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

op de markt !

Hoofdprijs: kruiwagenrace langs de marktondernemers!

STEMPELKAARTENACTIE

4,95
Dikke varkensribben
Superdik

6,50
3,95

Runderstoofpot
Kant en klaar, alleen opwarmen

Gehaktballen 
Panklaar, alleen nog braden   

Per
kilo

Per
500 gram

4 stuks

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 44

aanbiedingen van de week

Inloopuren G-Judo en G-Fitness
TWELLO.- Sportief Evenwicht Twello organiseert de komende weken 
enkele inloopuren voor mensen met een beperking. het inloopuur van 
het G-Judo vindt plaats op dinsdag 4 november van 16.30 – 17.30 uur 
bij Sportschool Tijssen. het inloopuur van het G-Fitness vindt plaats op 
woensdag 5 november van 20.00 - 21.00 uur eveneens bij Sportschool 
Tijssen. Deelname aan deze inloop geeft geen verdere verplichtingen en 
is gratis. 

G-Judo
Velen fronsen de wenkbrauwen 
wanneer ze horen dat personen met 
een verstandelijke en/of motorische 
beperking een gevechtsport leren. 
Dit is een reactie die te begrijpen 
valt. En toch is het goed mogelijk 
om ook deze groep de kunst van 
het judo bij te brengen. Het G-judo 
ontwikkelde zich uit het reguliere 
judo, maar werd op zodanige wijze 

aangepast dat de risico’s die elke 
sport kent, tot een minimum wer-
den teruggebracht. Judo is een sport 
waarin, meer dan in andere sporten, 
respect voor de medemens en disci-
pline centraal staan. Het is een even-
wichtsspel dat gekenmerkt wordt 
door duidelijke regels. Regelmatig 
met elkaar judoën verbetert even-
wicht, coördinatie, kracht en fitheid. 
Het leren van nieuwe judotechnie-

ken stimuleert het geheugen. Daar-
naast kan het een ondersteuning 
zijn om het sociaal functioneren te 
verbeteren en geeft de sporter het ge-
voel iets te beheersen. G-Judo staat 
naast al deze voordelen garant voor 
plezier en ontspanning op de judo-
mat, iets waar ook personen met een 
verstandelijke en/of motorische be-
perking recht op hebben.
De sporters van Sportief Evenwicht 
judoën elke dinsdag met plezier bij 
Sportshool Tijssen van 16.30-17.30 
uur.

G-Fitness
Het doel van G-Fitness is om men-
sen met een beperking te (re)active-
ren en aan te zetten tot een sportieve 

en actieve levensstijl, waardoor ze 
een verminderd risico ontwikke-
len in relatie tot ziekte en (verdere) 
motorische beperkingen. Daarnaast 
is bewegen van groot belang voor 
het behoud van zelfstandige activi-
teiten in het dagelijkse leven. Door 
regelmatig gevarieerd en met zekere 
intensiteit sportief actief bezig te 
zijn heeft dat een gunstig effect op 
diverse gezondheidsrisico’s, werkt 
vertragend bij verouderingsproces-
sen en draagt in hoge mate bij aan 
voorwaarden voor zelfstandigheid. 
Daarnaast neemt ook het gevaar van 
blessures, bijvoorbeeld ten gevolge 
van vallen, bij wonen, werken en 
lichamelijke inspanning af. Op vrij-
dagavond van 20.00 - 21.00 uur heb-
ben wij een gezellige fitnessgroep 
voor mensen met een verstandelijk 
beperking. Iedereen doet op zijn ei-
gen niveau en tempo mee. Instruc-

teur Niels en een helpende vrijwil-
liger bieden een gevarieerd en speels 
programma aan waarin de warming 
up op muziek, de fitnesstoestellen 
en de afsluiting met een sportief spel 
een vertrouwd beeld geeft.
Op de woensdagavond van 20.00-
21.00 uur komen elke week jongeren 
en ouderen die zelfstandig kunnen 
werken op de fitnesstoestellen. In-
structeur Rolf werkt gezamenlijk 
met een vrijwilliger, die meewerkt 
om de groep een helpende hand te 
bieden. Met een praatje en een sti-
mulerend gevoel zijn de sporters een 
uur lang optimaal bezig. 

Heeft u vragen, kijk dan op onze 
website http://www.sportiefeven-
wichttwello.nl/ of neem contact op 
met  Bernard Hoogeslag (0571) 27 48 
80. Een mail sturen mag ook: ber-
nard@sportiefevenwichttwello.nl 

De Huishoudkraam
Uw adres voor stofzuigerzakken, tafelzeil, 

badmatten, tafelmode, deurmatten

Microvezeldoeken
€ 2,95 per stuk

2 voor €5,00

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

� � � �

12.99 4.99

10.00 9.99 10.006.99

1 KILO 
VAN 19.96 NU 

1000 GRAM 
NU

1000 GRAM 
VAN 16.96 NU 

1 KILO 
VAN 14.95 NU 

PROBEER NU BEIDE 
SUPERFOODS UIT! 

VAN 14.99 PER 
130 GRAM NU

900 GRAM
VAN 8.99 VOOR

BIO GEMENGDE 
NOTEN NATUREL

VIJGEN VERPAKT
de laatste dozen!

GERSTEGRAS
is het vroege gras van de gersteplant. Het 
gerstegraspoeder is rijk aan vezels, ijzer,
magnesium, calcium en vitamine B1 en B2. In 
sapvorm heeft het een heerlijke erwten smaak.

TARWEGRAS
is het vroege gras van de tarweplant en heeft 
in sapvorm een zoetige en dropachtige smaak. 
Het is een bron van zink, en rijk aan vezels, 
magnesium, ijzer, calcium, chroom, vitamine E, 
B3, B6 en C.Tarwegras en Gerstegras zijn beide 
heerlijk en zeer voedzaam door smoothies, 
shakes, muesli en yoghurt..

PARANOTEN ZOETE GROTE 
ABRIKOZEN

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 afhankelijk 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

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

2 STUKS

1.49 1.99 0.99
GIESER WILDEMAN
STOOFPEREN

PITLOZE DRUIVEN SPERZIE BONEN
EXTRA KWALITEIT

2 DOZEN3 KILO 500 GRAM

http://www.sportiefevenwichttwello.nl/
http://www.sportiefevenwichttwello.nl/
mailto:bernard@sportiefevenwichttwello.nl
mailto:bernard@sportiefevenwichttwello.nl
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Horloges vanaf 10.00

Horlogebatterij vervangen 4.00

Leren horlogebandjes vanaf 5.00

Nieuwe collectie wintersjaals vanaf 8.00

GROOT assortiment HANDSCHOENEN en leren riemen

voor al uw mode-accessoires

Rijksstraatweg 164  Teuge 
Tel: 06 - 23 64 09 42 

Heerlijke kip van de grill

5.50
elke week voor

per stuk

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Verse Zalmforelfilet

Spakenburgse    
       Roerbakschotel

Gebakken Kibbeling

Verse Slibtong

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 en op de huid

Om te bakken of 
heerlijk in de oven

Zonder graat en verfijnd gekruid!

Heerlijk noordzee visje

per stuk
250 gram

4 voor

500 gram

500 gram

per stuk 4 voor

2.253.75 8.00

7.50

7.00

2.75 10.00

750 gram

10.00

Hollandse Borrelbolletjes
3 pakjes voor2.50

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u:

�

� woensdagmorgen Raalte
donderdagmorgen Deventer-Colmschate
vrijdagmiddag   Twello
zaterdag   Apeldoorn

Vleeswarenbedrijf

H.A. IN HET VELD

Nieuwe kerstkaarten 
collectie

Nieuwe 
Hobby journaal
nr. 116

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

Volop spelplezier  
tijdens eerste Zuid Voetbaldag 
WILP.- Op dinsdag 21 oktober orga-
niseerde Wilp Staat Op en ZportZ 
een voetbaldag op de velden van SV 
Wilp. Deze dag was bedoeld voor 
alle voetballertjes van Wilp/Cupa 
die graag een hele dag met een bal 
in de weer zijn. Vanwege de herfst-
vakantie was de opkomst erg hoog. 

Zo begonnen 83 pupillen om 09.00 
uur aan de warming-up onder de 
bezielende leiding van één van de 
trainers van ZportZ. Vervolgens 
stonden er enkele clinics op het 
programma. Na de pauze, waarin 
de clubmascotte van Go Ahead Ea-
gles erg populair was, werd er een 
8-kamp afgewerkt. Tijdens de lunch 
werden er vele broodjes knakworst 
verorberd om vervolgens de laatste 
partijvormen aan te vangen. 

Rond 14.30 uur vond de prijsuitrei-
king plaats waarbij alle deelnemers 

een medaille in ontvangst namen 
om vervolgens moe mar voldaan af 
te druipen naar huis. De organisatie 
kijkt terug op een zeer geslaagd eve-
nement. Vooraf had men vrees voor 
slecht weer maar naast een enkele 
bui bleef stormachtig herfstweer uit. 
Met 83 deelnemers was de opkomst 
erg hoog en de spelbeleving was 
prachtig om te zien. Alle deelnemers 
betaalde slechts 10 euro inschrijf-
geld voor deze hele dag vertier. 

Mede organisator Han Piels van 
ZportZ had namelijk verschillende 
sponsoren voor het evenement ge-
vonden. Voornamelijk lokale onder-
nemers hebben de Zuid Voetbaldag 
financieel gesteund zodat alle kos-
ten gedekt waren. Al het inschrijf-
geld kwam zodoende ten goede aan 
Wilp Staat Op. Ruim 800 euro kon 
men aan het eind van de dag bij-
schrijven.

hartverwarmend 
De voetbaldag is overigens ver-
noemd naar Christian Zuidema. 
Christian was één van de oprichters 
van Wilp Staat Op en een zeer be-
genadigd voetballer. In april 2013 
kwam Chris om het leven bij een 
verkeersongeval. “Onze eerste acti-
viteit onder de noemer Wilp Staat 
Op was een voetbaltoernooi. De cir-
kel lijkt nu rond maar niets is min-
der waar. Wilp Staat Op blijft acti-
viteiten organiseren voor het goede 
doel maar daar wijden we nog wel 
een stuk aan” aldus Guus Kroes. Hij 
wil ook alle vrijwilligers nog eens 
hartelijk bedanken. “Al die handjes 
die we vandaag weer kregen aange-
boden, het was hartverwarmend!”

Spelmoment tijdens de eerste 
Zuid voetbaldag. 

Zoete mandarijnen 
zonder pit 3.50

Elstar appels

2.00
Alle kleuren
paprika 1.5030 stuks 3 kilo per kilo

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

kortingsbon:

€2,50 korting
op nachtkleding

✂ ✂




