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

Kopij voor het 
Voorster Nieuws 
kunt u inleveren

 tot zondag 12.00 uur

29e jaargang nummer 48 • woensdag 26 november 2014

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

KOOPZONDAG

ZONDAG 30 NOVEMBER 
KOOPZONDAG
VAN 12.00 - 17.OO UUR

TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E
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Dorpsstraat 21a • Twello • (0571) 27 04 30
www.devaleweide.nl

Op maandag zijn we vanaf 9 uur open

Rozen
DE VALEWEIDE 
bloemen en planten

4,9920 stuks

Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee

Zonnepanelen op het gemeentehuis

TWELLO.- Op het gemeentehuis van Voorst komen 400 zonnepanelen. 
En inwoners van Voorst worden eigenaar van deze panelen. Voor on-
geveer € 260.00 koop je zo’n paneel. Over een periode van 10 jaar is 
het rendement gemiddeld zo’n 6% per jaar. Vijf keer zoveel dan bij de 
bank. Dus waarom zou je het niet doen? Het is goed voor het milieu en 
goed voor de portemonnee. Een projectgroep van EnergieRijk Voorst, 
de duurzame energiecoöperatie van de gemeente Voorst, is enthousiast 
bezig met de voorbereidingen. 

Het project wordt geleid door Teun 
Keurhorst, in het dagelijks leven 
werkzaam bij Witteveen en Bos. 
Hij vertelt: “We zijn met een klein 
groepje eind 2013 gestart met het 
voorbereiden van het project ‘Zon 
op gemeentehuis.’ Wij zijn begon-
nen met de uitwerking van de finan-
ciële en de technische aspecten. En 
we zijn natuurlijk op zoek gegaan 
naar subsidiemogelijkheden. Geluk-
kig worden we ondersteund door 
Guus Koster, die gespecialiseerd is 

in deze materie. Als we voldoende 
belangstelling hebben kunnen we de 
zonnepanelen heel snel plaatsen. We 
staan dus echt in de startblokken.”

Twintig jaar duurzaamheid
Ook Ben Horstink is enthousiast 
over het project. Hij is al meer dan 
20 jaar als projectontwikkelaar  be-
trokken geweest bij duurzame 
bouwprojecten. Hij herinnert zich: 
“In 1994 was ik al betrokken bij de 
bouw van 16 appartementen  waarbij 

voor verwarming niet meer dan 100 
m3 gas gebruikt mocht worden. Met 
heel veel extra investeringen, het be-
denken van nieuwe oplossingen en 
ook veel subsidie is het resultaat wel 
gehaald.”
Hij gaat verder: “Fossiele energie is 
eindig en daarnaast geven olie en gas 
veel uitstoot van CO2. En die CO2 is 
de oorzaak van de opwarming van 
de aarde. Die opwarming moet echt 
beperkt blijven tot 2 graden, anders 
is de ellende niet te overzien. Daar-
om moeten we in de loop van deze 
eeuw, maar eigenlijk al voor 2050, 
van de fossiele brandstoffen af. 

Lees verder op pagina 5

Zondag 
30 november 
van 12.00 tot 
17.00 uur
Koopzondag 
Twello 
Centrum
TWELLO.- Diverse winkel in 
het centrum van Twello die 
aangesloten zijn bij onderne-
mersvereniging TC zetten zon-
dag 30 november hun deuren 
wagenwijd open voor een spe-
ciale koopzondag voor de Sint. 
Van 12.00 tot 17.00 uur bent u 
welkom in het winkelhart van 
de Stedendriehoek waarbij 
winkeliers u onthalen op tal-
rijke acties en aanbiedingen. 
Daarnaast zorgen de onderne-
mers voor een leuke sfeer door 
de aanwezigheid van een Pie-
tenband, die naast muziek ma-
ken ook voldoende strooigoed 
bij zich hebben voor de kinde-
ren. Voor de kinderen is er ook 
een grote draaimolen aanwezig 
waarin zij zich uitstekend kun-
nen vermaken. Op die manier 
wordt het winkelen in het cen-
trum van Twello extra aantrek-
kelijk gemaakt, waarbij het gra-
tis parkeren vanzelfsprekend 
is. De horeca gelegenheden 
zijn op de gebruikelijke tijden 
geopend. 

Deelnemers koopzondag 
30 november
Atelier De Knipoog, Buitink 
Sport 2000, Foto van de Worp, 
Mocha & Menthe, G&W Ge-
zondheidswinkel, Daantje 
Kindermode, De Waardige 
Waard, Dorpshart, Expert 
Twello, Homepart Twello, 
Hannah, Hema, IJssalon ZaZa, 
Intertoys, Juwelier Weltevre-
den, Limburgia Vlaaispeciali-
teiten, Marskramer, My Way 
Mode, Nicole Mode, Nikki’s 
Fashion, Primera Oonk, Puur 
Bloemen, Restaurant Swinc-
kels, Ter Stal, Wereldwinkel, 
Wijnhuis Ruud Bakker. Pijn-
appel Woonadviseur, MDS 
Mode, Oogwereld Jos, Bakker 
Bart, De Pronkkamer, Gall & 
Gall, Etos, Christien ten Dam, 
Café Titus, Restaurant Taverne, 
Eetcafé Napoli, Meubelmaster.

Ben Horstink, Bennie van Schaik, Joop Hasselman, Monique Loeters, Henk Vos, Arjen Lagerweij.

www.beddenhuis.nl
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Twelloseweg 79,  Terwolde 
Tel.: 0571-290641

Zondag
geopend

30 november van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag
geopend

30 november 11.00 - 17.00 uur

Zie onze advertentiepagina elders in deze krant

Wintervoordeel

Twelloseweg 79 
Terwolde | 0571-292056 

www.marismode.nl

Inschrijving kramen WinterFair 
Twello Centrum
TWELLO.- Voor de WinterFair tijdens 
de kerstkoopzondag op 21 decem-
ber tussen 12.00 en 17.00 uur in het 
centrum van Twello worden kramen 
beschikbaar gesteld door Marskramer. 
De kramen zijn bedoeld voor hob-
byisten die artikelen aanbieden met 
betrekking tot de decembermaand. 
Voor belangstellenden ligt er bij de 
Marskramer een inschrijfformulier. In-

schrijven voor de Winterfair kan tot en 
met 13 december a.s., maar vol=vol! Er 
zal een selectie plaats vinden met be-
trekking tot de aangeboden artikelen. 

Voorwaarts 
in actie voor 
voedselbank

Oliebollenactie 
Crescendo

****



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

Tot het laatste toe betrokken, maar helaas veel 
te vroeg overleden, ons lid 

Henk Barkel

Henk is jaren geleden bij de Verbrassers 
gekomen om de groep te ondersteunen in de 
slagwerkgroep. Begonnen als bekkenslager en 
na verloop van tijd als grote tromspeler.
Altijd positief en enthousiast tot het laatste 
moment. Een bijzonder prettig en inspirerend 
lid. Zo zullen we  Henk blijven herinneren.

Wij wensen Marian en de kinderen heel veel 
sterkte met dit verlies. 

Dweilorkest de Verbrassers

Na een kortstondig ziekbed 
is toch nog plotseling ingeslapen

mijn lieve vrouw, 
onze lieve moeder en trotse oma

Dinie Roskam - Musch

* Leimuiden,  † Deventer,
10 maart 1931  18 november 2014

Tinus Roskam

Gea en Nico
   Jan-Maarten en Els
   Luuk
   Casper

Martin en Jolanda
   Eva
   Bart

IJsbaanweg 45
7391 HH Twello

De crematieplechtigheid heeft, 
op haar eigen verzoek, 

in besloten kring plaatsgevonden.

Beste familie, vrienden en bekenden.
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor 

de super gezellige receptie die wij dankzij 
jullie hebben gehad bij ons: 

60 jarig huwelijksfeest

Ook hartelijk dank voor de vele kaarten, 
bloemen en overige cadeaus.

Het is voor ons een onvergetelijke 
dag geworden.

Joop en Lumien van der Laan-Waanders,
Parkflat de Statenhoed 16, 7391 GV Twello

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 2924Christa Walgien
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  ZORG en
      AANDACHT
in kwetsbare
     tijden...

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

Vraag vrijblijvend onze brochure 
of kijk op onze website 

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

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

ZORG en
AANDACHT

in kwetsbare
     tijden...

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

Het Afscheidshuis
Binnenweg 13, 7391 GK Twello

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

 

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

Ook dit jaar weer het adres
voor uw kerstboom

Keuze uit diverse soorten en maten:
  Terug van weggeweest

Fijnspar, de lekkere geurende groene 
kerstboom. 

 * Picea Omorica (blauwspar)
 * Picea Pungens glauca
 * Nortman
 * Fraseri
 * Bomen worden gratis ingepakt

Standaard/schaal
 * geen “gedoe” met plaatsen
 * boom staat altijd recht
 * water toe te voegen
 * herbruikbaar

Verkoop start op 1 december!
Openingstijden de hele week van 8.30 tot 19.00 uur

Fam. Hulscher Grotenhuisweg 55, 7384 CT Wilp (Posterenk)
Tel. 06 - 13 02 93 63 - (0571) 26 13 20    

www.famhulscher.nl

Op 10 oktober 2014 hebben we met intens 
verdriet afscheid genomen van

Tineke Witteveen - Kemp
 
De vele brieven, kaarten, bloemen en 
warme woorden voor en na het overlijden 
van Tineke en bij het afscheid zijn een 
grote steun voor ons bij de verwerking van 
dit grote verlies.

Op deze wijze willen wij een ieder hiervoor 
bedanken.

Gerard Witteveen

Martine Witteveen 
Arjan van Heusden
    Lonneke

Sylvia Witteveen 
Marijn van der Neut Kolfschoten
    Hugo en Floris

 
Twello, november 2014

Dorpsstraat 17  |  7391 DC Twello  |  0571 746020
info@bw-s.org  |  www.bw-s.org

Wij gaan verhuizen!
Graag willen wij u informeren over de aanstaande 
verhuizing van ons kantoor per 1 december a.s.
 
Wij verhuizen naar de 
Klokkenkampsweg 25, 7391 EN te Twello. 
Ons postadres blijft Postbus 130, 7390 AC te Twello.

Het nieuwe kantoor is goed bereikbaar.
Voor, tijdens en na de verhuizing zijn we bereikbaar 
op telefoonnummer (0571) 27 91 20 of via info@eq.nl

Natuurlijk bent u na de verhuizing van harte welkom 
op ons nieuwe adres. 

We zijn u graag van dienst.

Natuurlijk riet
De ideale dakbedekking,

door ons vakkundig aangebracht.

Nieuwe Barteldweg 21
7391 CN  Twello
T (0571) 27 09 39
M 06 - 15 47 45 93
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KLARENBEEK/VOORST/WILP 
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
einde of tijdens feestdagen dringend 
een huisarts nodig hebt, belt u met de 
Huisartsenpost:  Klarenbeek bellen 
naar Apeldoorn: 0900 600 90 00. Wilp 
bellen naar Deventer: 0570 50 17 77. 
Voorst bellen naar Zutphen: 0900 200 
90 00.
TWELLO/TERWOLDE  
Als u ‘s avonds, ‘s nachts, in het week-
end of tijdens feestdagen dringend een 
huisarts nodig hebt, belt u met de Cen-
trale Huisartsenpost Salland (0570) 50 
17 77. 
DIENST APOTHEEK SALLAND
De apotheken in Twello zijn van ma 
t/m vrij geopend van 8.00 tot 17.30. 
Voor spoed recepten buiten deze ope-
ningstijden kunt u terecht bij Dienst 
Apotheek salland, gevestigd in de cen-
trale hal van het Deventer Ziekenhuis. 
tel: 0570-536505.
TANDARTSDIENST 
Voor inlichtingen kunt u het ant-
woordapparaat van uw eigen tand-
arts afluisteren. 
VERLOSKUNDIGE TWELLO E.O.
M. v.d. Heiden en N. Sicco Smit, Par-
kelerweg 8, Twello, telefoon (0571) 27 
55 03, bgg. (055) 360 01 89
NAVIVA KRAAMZORG 
24 uur per dag bereikbaar 
Tel. 088 - 7777666
SALLAND VERZEKERINGEN
Spreekuren: Twello: Iedere dinsdag en 
donderdag van 14.30-16.00 uur in het 
Kultuurhuus.
MEDIPOINT|VéRIAN 
ZORGWINKEL
Ook voor uitleen verpleegartikelen. 
Medisch Centrum Twello, Raccorder-
ment 8. Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur.
MEDIPOINT|VéRIAN
ZORGWINKEL
Hofstraat 15b, Apeldoorn. Openings-
tijden: Maandag t/m vrijdag 9.30-
17.30 uur; donderdag van 9.30-21.00 
uur; zaterdag van 10.00-16.00 uur. 
Als u vragen heeft over het lenen, hu-
ren of kopen van artikelen, dan kunt 
u bellen met de Medipoint Zorglijn 
0900-1121125 of e-mailen naar kcc.
elst@emcart.nl. Voor specifieke vra-
gen over het lenen van artikelen kunt 
u e-mailen naar kcc.elst@emcart.nl.
SENSIRE ALGEMEEN 
MAATScHAPPELIjK WERK
Tel. 0900-6228724 (lokaal tarief) 24                 
uur per dag bereikbaar. Voor actu-
ele spreektijduren kunt u bovenstaand 
nummer bellen of kijken op www.sen-
sire.nl, Raccordement 8-i, Twello.
SENSIRE THUISZORG
Om zo lang mogelijk thuis te kunnen 
wonen, zorgen wij voor persoonlijke 
verzorging en verpleegkundige zorg. 

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

kerk
diensten

weekenddiensten

„uit het archief”
Oudheidkundige Kring Voorst

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

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

Hier weer eens een gezellige damesgezelschap omstreeks 1930. Waarschijnlijk komen zij uit Terwolde. Wie zijn 
deze dames en wat zijn ze van plan?
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 47.
Het is de boerderij “de Potshofstede” aan de Wellerweg 6 Nij-
broek en bewoond door de familie Kloosterboer. De boerderij is 
na een zware storm in 1973 gesloopt. De naam de Potshofstede 
is vanaf begin 19de eeuw in gebruik geweest. De boerderij is ge-
noemd naar een of meer dragers van de naam Pot. In 1810 werd 
een bouwland de Pothof geregistreerd. De reacties kwamen van 
mevr. Bijsterbosch-Keurhorst uit Welsum, H. van Eek, Nijbroek 
en H. Veldwijk. Terwolde.

Reactie week 46.
Het is een schoolklas van de 
Openbare Lage School uit Epse in 
1937. Op de foto op de tweede rij 
en de vierde van rechts, staand, 
is mevrouw Ebrecht. Verder geen 
namen bekend. Deze reactie 
kwam van H. Groters (zoon) uit 
Deventer.

Zaterdag 29 november 
Radboudkerk De Worp, 19.00 uur 
voorganger Skiba.

Zondag 30 november   
Ger.gem. De Vecht-Terwolde, 09.30 
uur en 14.30 uur ds. K. Boeder.
Prot.gem. Klarenbeek, 10.00 uur ds. 
E. Rijks.
Herst.Herv.gem. Emst/Epe, 09.30 
uur ds. G. Hendriks, 15.00 uur ds. 
H. van Marle.
Prot.gem. Nijbroek, 09.30 uur ds. 
Lammers.
Prot.gem. Terwolde-De Vecht, 10.00 
uur ds. B. Nobel.
Prot.gem. Twello, Dorpskerk, 10.00 
uur ds. M. Valk, 19.00 uur Taize-
dienst ds. M. Valk.   
H. Hartkapel ’t Wezeveld, 09.30 uur, 
mevr. J. Havekes.
Prot.gem. Voorst 10.00 uur ds. H. 
Faassen.

Prot.gem. Welsum, 10.00 uur ds. .
Prot.gem. Wilp, 10.00 uur ds. J. 
Muntendam.
R.K.kerk Duistervoorde-Twello, 
10.00 uur pastor Sebastian.
Herv.Geref.Evang. Zutphen (Hoven), 
10.00 uur ds. C. v/d Valk, 17.00 uur 
ds. J. Boer.

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
30 november R.K.kerk Duistervoorde
7 december Dorpskerk Twello
14 december Prot.gem. Voorst
21 december Prot.gem. Klarenbeek
28 december H.Hartkapel ‘tWeze-
veld

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

Vermiste en gevonden huisdieren

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

Vermist
Zwarte kater, klein wit vlekje op de 
borst: Duistervoortseweg, Twello.
Zwarte gecastreerde kater met witte 
snuit, borst, buik en poten, pas op 
dit adres: Goorweg, Klarenbeek.

Gevonden
Grijs gestreept katertje, wat wit om 
het bekje: Postakker, Wilp.
Witte poes, zwart op de kop langs de 
oren, zwarte staart: Molenallee, Wilp.

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


 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Molenstraat 17A                                                                                                                                         
7391 AA Twello 
T: 0571-280123 

 www.hoortoestelwinkel.nl 

        

  2 hoortoestellen                          
                                     voor de prijs van 1*  

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

 
Gratis parkeren voor de deur.                                                     Openingstijden    

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

* Zie de voorwaarden in de winkel.                                                           Vrijdag   09.30-17.00 uur 
          

    

 

Samen maken we het verschil!
Kom o.a. eens kijken naar mogelijkheden voor uw kerstpakketten:
• Lokaal. Met heel veel producten van eigen makelij en uit de streek
• Duurzaam. Met een ruim assortiment biologische levensmiddelen
• Origineel. Met o.a. leuke fair trade mandjes en schalen

Of wordt lid van onze Goed Voedsel Meente en verkrijg al 
je levensmiddelen, ook biologische, voor maar 20% boven 

de groothandelsprijs.

Voor als je echt wilt dat het anders moet

Hof van Twello, Rijksstraatweg 17, 7391 MH Twello. w ww.hofvantwello.nl
Tot 21 maart geopend op woensdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur, daarna weer di t/m zo.

Stichting Abiso

Dorpsstraat 65a - Terwolde (voorheen Rabobank) 
abiso@hotmail.nl - 0571-298891 - 06-27329722

Diverse 2e hands en nieuwe goederen 
Duurzame tuinmeubelen

Kringloopwinkel

Openhaardhout 
pallet ca. 2 kub
(essen / eiken / beuken) 

€ 150,-

Door het vertrek van een bestuurslid is het bestuur van 
stichting De Schaeck op zoek naar een nieuw 

Bestuurslid
met als aandachtsveld marketing, PR en marketingcommunicatie

Van u wordt verwacht dat u ruime ervaring heeft met marketing en communicatie en bereid bent één 
keer per maand deel te nemen aan het bestuurdersoverleg. Daarnaast dient u een aantal uren per 
maand beschikbaar te zijn voor coördinatie en afstemming met het management van het zwembad.

De leden van het stichtingsbestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun bestuursfunctie gemaakte kosten.

Voor de functie geldt verder dat u:
• beschikt over bestuurlijke ervaring.
• in staat bent om personeel en vrijwilligers te enthousiasmeren en te stimuleren.
• beschikt over kennis, inzicht en begrip voor het maatschappelijk ondernemerschap
• in staat bent om de bij deze positie behorende neutraliteit en onafhankelijkheid te bewaren.
• bij voorkeur woonachtig bent in de gemeente Voorst.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website van het zwembad: www.deschaeck.nl.

Heeft u interesse of inhoudelijke vragen over deze vacature dan kunt u contact opnemen met de 
voorzitter van het stichtingsbestuur de heer Henk Beekhuis, telefonisch bereikbaar onder nummer  
06 22324779. 

Uw sollicitatie kunt u tot 15 december 2014 sturen aan het bestuur van de stichting De Schaeck, t.a.v. 
de heer H. Beekhuis, Koningin Julianastraat 8, 7391 EA Twello of mailen aan henk.beekhuis@chello.nl

Wij nodigen u graag uit om te solliciteren en actief te worden voor het warmste bad van de regio.
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Autoschade Hagen denkt graag met u mee in klantspecifieke oplossingen.
Wij kijken namelijk verder dan alleen uw autoschade.
Wij zorgen ervoor dat u niet alleen tevreden bent over de reparatie van uw autoschade
maar bieden ook een zorgeloze schadeafwikkeling met uw lease-
of verzekeringsmaatschappij. Daarnaast garanderen wij u uw mobiliteit!

uw zonnepanelen op 
het gemeentehuis

Doe mee en verdien 

€ 150,-* per paneel

Een cer� fi caat voor 1 paneel kost € 260,-*

In 10 jaar � jd  ontvangt u  € 410,-* 

� goedkoper dan reguliere stroom
� meedoen met beperkte investering   
� zelf groene stroom opwekken
� geen panelen op eigen dak
� alles wordt voor u geregeld

Bent u geïnteresseerd? Doet u mee? 

Informa� eavonden op 13, 20 en 27 november 
in het gemeentehuis. 
Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. 

Meer op: www.energierijkvoorst.nl

(* Bedragen op basis van voorlopige off ertes.)

Vervolg van de voorpagina
En daar kunnen we nu mee beginnen, bijvoorbeeld door zonnepanelen te 
kopen.” Ben is ook duidelijk over windenergie: “Met alleen zonnepanelen 
redden we het niet. We hebben ook windturbines nodig om te voorzien in 
onze  duurzame energiebehoefte.”
En alles begint natuurlijk met besparen: “We moeten echt veel efficiënter 
omgaan met energie. De ontwikkelingen zijn spectaculair. Denk bijvoorbeeld 
aan koelkasten en auto’s, die al veel energiezuiniger zijn dan 10 jaar gele-
den.”
 
Een nieuwe energiecoöperatie
Guus Koster is de man die het project professioneel begeleid. Hij is werk-
zaam in de regio en constateert dat in steeds meer steden en dorpen initi-
atieven ontstaan om zelf groene energie te gaan opwekken, zoals ook in de 
gemeente Voorst. “Een prima plan, waarmee zowel het milieu als de eigen 
financiën gebaat zijn. Het is duurzaam en een aanzet voor een regionale 
economie. Zonnepanelen zijn vaak de snelste en eenvoudigste vorm om 
dit te doen. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-
energie en de investeringen kunnen voor sommige mensen best hoog zijn. 
En wat als je wilt verhuizen terwijl de panelen nog niet zijn afgeschreven? 
Samen investeren in een energiecoöperatie is dan de uitkomst. Het mooie 
van de energiecoöperatie ´Zon op gemeentehuis´  is dat je het ook gezamen-
lijk kunt organiseren in een coöperatie, immers de coöperatie is van de 
deelnemers.  

Kijk voor meer informatie maar op www.energierijkvoorst.nl en meld je 
aan.” En donderdagavond 27 november is er een informatieavond in het 
gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom.”

Live optredens 
in Twellose café’s 
TWELLO.- Op zaterdag 29 november 
a.s. gaan de Twellose Café’s een live 
muziek festijn organiseren. In elk 
café komen bands te staan, zodat het 
een swingend festijn gaat worden.  
Het Dorpshart heeft de De Dierense/
Doesburgse band Move Your Mind 
op de planken staan met Blues en 
rockcovers. Gewoon Twelle doet mee 
met het duo Heart (zij spelen al vanaf 
19.00 uur en luisteren het diner op 
met easy listening muziek). De Waar-
dige Waard komt met een spetterend 
optreden van Jack Autumn and the 
Flasbacks, terwijl Café TITUS deze 
avond de gedeeltelijk Twellose for-
matie Maddoxc in zijn tent laat 
swingen. Met deze samenwerking 
van de Twellose Horeca is de eerste 
stap gezet om er een jaarlijks terug-
kerend festijn van te maken. Op de 
websites van de verschillende café’s 
vind je alle informatie over de optre-
dens deze avond. De entree is gratis.

Scouting Voorst opent Safaridorp
VOORST.- De Welpen van de Hélène 
H. Wilkensgroep hebben een aantal 
weken gewerkt en gespeeld met het 
thema Safari. Er is driftig geknutseld, 
geknipt, getekend, geverfd en geplakt 
en uiteindelijk ontstonden maar liefst 
drie complete Safaridorpen, inclusief 
huizen, gebouwen, dieren, etc. Nadat 
tijdens een volgende opkomst een 
spannend handelsspel werd gespeeld, 
waarbij tijgers, leeuwen en krokodil-
len voor veel geld konden worden 
“gescoord”, werden afgelopen zater-
dag de dorpen officieel geopend door 
de burgemeesters Elin, Tijn en Niek. 
Zij leidden de uitgenodigde ouders 
rond en gaven een presentatie (!) over 
de infrastructuur, alle bouwwerken, 
landingsbanen en (fantasie)dieren. 
De ochtend werd feestelijk afgesloten 
met een drankje en een hapje, door 
de Welpen zelf gemaakt. Deze tro-
pische ochtend werd vooraf gegaan 
door het “winterse” weekend van 14 
en 15 november,  het weekend van de 
jaarlijkse speculaasactie. Uitstekend 
verkocht, veel hulp, enthousiaste kin-
deren, kortom: Een geslaagde actie. 
Kopers èn verkopers, bedankt en tot 
volgend jaar! Meer informatie over 
deze actieve groep? Bel: 06 41688664 
of mail naar: info@scoutingvoorst.nl
 

De dorpen werden officieel geopend door de burgemeesters.

Opgave voor Streekmarkt 
Twello Centrum
TWELLO.-  Tijdens het komende ‘Kerstevent’ in het centrum van Twello 
op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 december zullen er op deze dagen 
diverse evenementen worden georganiseerd. Het programma is nog niet he-
lemaal rond, eind deze week is er meer duidelijkheid over het totale pro-
gramma.   

Oproep deelnemers Streekmarkt
Op zaterdagmiddag/avond 20 december zal er in het centrum een streek-
markt worden georganiseerd waar plaatselijke ondernemers aan deel kunnen 
nemen maar ook ondernemers uit de regio die hun streek producten willen 
laten proeven en verkopen aan de vele bezoekers en consumenten die in dat 
weekend naar Twello komen. Ondernemers uit de regio die streekproducten 
verkopen kunnen voor deelname aan deze markt contact opnemen met de 
Promotiecommissie van TC. Stuur een email naar info@voorsternieuws.nl 
t.a.v. Gert Jacobs voor deelname aan deze markt. U kunt zich uiterlijk aan-
melden tot en met zaterdag 6 december. Voor marktkramen wordt gezorgd, 
dit tegen een geringe vergoeding. 

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.

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
UIT HANDEN
Je hebt het zo druk met het in goede banen leiden van jouw onderneming, dat het niet 
mogelijk blijkt overal bij aanwezig te zijn en alles zelf te doen. De groei van een 
onderneming betekent dan ook vaak dat verantwoordelijkheden en taken moeten 
worden gedelegeerd, ook al blijf je als ondernemer eindverantwoordelijk en de baas. 
De volmacht kan meteen ingaan of pas als er iets met je gebeurt (bijvoorbeeld ziekte 
of overlijden).

Volmacht
Door middel van een volmacht geef je een ander verantwoordelijkheden. Deze 
verantwoordelijkheden omschrijf je in de volmacht. Degene die de verantwoorde-
lijkheden door die volmacht krijgt, heet gevolmachtigde. Een volmacht zet je dus op 
papier. Hierbij is het van groot belang dat nauwkeurig wordt vastgelegd hoe ver de 
gevolmachtigde mag gaan en waarvoor volmacht wordt verleend (het doen van 
aankopen van bepaalde bedrijfsmiddelen en tot welk bedrag, het verrichten van 
betalingen etc.). Voor machtigingen op de bankrekeningen van de onderneming vraagt 
de bank vaak om een apart volmachtformulier in te vullen.

Je kunt de volmacht meteen laten ingaan of een later moment kiezen waarop de 
volmacht ingaat. Als je de volmacht meteen laat ingaan, is er dus naast jou iemand die 
kan handelen als jij er niet bent. Dit is praktisch als je bijvoorbeeld op zakenreis bent 
of je sowieso iemand naast je wilt hebben die verantwoordelijkheden van je overneemt. 
Jij blijft ondanks de volmacht dan nog steeds de baas!

Een volmacht kan ook op een later moment ingaan. Mocht er iets met jou gebeuren 
(plotselinge ziekte, afwezigheid doordat je vanuit het buitenland niet kunt terugkeren 
vanwege een aswolk) dan is er iemand die tijdelijk jouw taken en leiding van de 
onderneming kan overnemen. Je wijst iemand in de volmacht aan in wie jij het volste 
vertrouwen hebt. Een verleende volmacht kan je later altijd nog intrekken.

Het is belangrijk dat een volmacht juridisch juist is omschreven zodat duidelijk is:
• Wat de gevolmachtigde mag doen namens jou.
• Wanneer de volmacht ingaat.

Wij kunnen adviseren over een volmacht en de gevolgen daarvan en vervolgens de 
volmacht juridisch juist vastleggen.

http://www.energierijkvoorst.nl
mailto:info@voorsternieuws.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

Geldt bij minimale besteding van € 100,00.
Max 1 bon per klant.

Te besteden van woensdag 26 november
tot en met zaterdag 13 december

m.u.v. veranderkosten

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

Heel veel kerstartikelen!

www.kringloopdecirkel-deventer.nl

Bennie en Agnes, Danielle en Roy, 

Barbera en Roy,  Marjolein en Bas, 

Jip, Bibi en Jamie.

Robbie en medewerkers,
van harte gefeliciteerd 

met jullie 10 jarig bestaan!

RijksstRaatweg 97   |   7391 Mj twello    |   tel: 0571 - 298443    |   eMail: info@Motofun.nl   |   www.Motofun.nl

28 november 13:00 t/m 18:30

open huis!
29 november 10:00 t/m 17:30

&

Agendapuntje!!!!

Robbie en medewerkers,
van harte gefeliciteerd 

met jullie 10 jarig bestaan!
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Mitsubishi-Wesselink.nl

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

Prijs incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. recyclingbijdrage, kosten rijklaarmaken af-Amstelveen. 
Afgebeeld model kan afwijken van de standaardspecifi caties. Wijzigingen voorbehouden.

Vanaf € 18.990,-
De vernieuwde Mitsubishi ASX

Excl. bijkomende kosten à € 863,70 

Cv.a.

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

Buurtsportcoaches actief bij 
zwembad de Schaeck
TWELLO.- Zwembad de Schaeck 
heeft sinds april 2013 twee buurt-
sportcoaches in dienst. Moniek 
Tiemens richt zich op de ouderen 
van de gemeente Voorst en Niek 
van Gurp houdt zich bezig met 
de jeugd. Het idee om een Buurt-
sportcoach voor ouderen en chro-
nisch zieken in te zetten lag zeer 
voor de hand. Zeker als men be-
denkt dat het aantal mensen met 
een chronische ziekte en ouderen 
in Nederland en dus ook in de 
gemeente Voorst toeneemt. Daar-
naast kan bewegen de kwaliteit 
van het leven bevorderen en kan 
het preventief werken op het ont-
staan van (of het verergeren van) 
chronische aandoeningen. 

Wat kan zwembad de Schaeck voor 
ouderen en chronisch zieken bete-
kenen en hoe kan ervoor gezorgd 
worden dat deze doelgroepen het 
bad weten te vinden? Door met di-
verse zorgaanbieders en partners in 
gesprek te gaan was al snel duide-
lijk dat er veel ouderen/chronisch 
zieken de behoefte hebben om te 
bewegen maar om de meest uit-
eenlopende redenen niet de stap 

wagen. Aan de buurtsportcoach de 
taak om te bekijken waar er moge-
lijkheden en kansen liggen. In april 
2013 is er een start gemaakt met de 
Waarde voor Water. Het idee hier-
van is dat ouderen en chronisch 
zieken contact op kunnen nemen 
om aan een passende (bestaande) 
groepsles deel te kunnen nemen. 
Nadat de deelnemer is gestart word 
er regelmatig geëvalueerd. In sep-

tember 2014 is er gestart met een 
nieuw doelgroepenlesrooster. In dit 
rooster is juist rekening gehouden 
met ouderen/chronisch zieken en 
het bewegen in het warme water. 
22 jaar zijn er in het doelgroepen-
lesrooster weinig veranderingen ge-
weest, maar doet men mee met een 
les AquaGym of AquaCare dan kan 
men beter bewegen in het warme 
doelgroepenbad. 

Een ‘zwembus’ voor ouderen en 
chronisch zieken
Om er voor te zorgen dat vervoer 
geen probleem meer hoeft te zijn is 
men op zoek naar een ‘zwembus’. 
Het Rode Kruis heeft een bus ter 
beschikking die ingezet kan wor-
den, maar hoe gaat men dit organi-
seren en wie gaat dit betalen? Zijn 
er bijvoorbeeld nog vrijwilligers die 
ouderen kunnen ondersteunen bij 
het zwembadbezoek? Men is met de 
dagbestedingscoach van Trimenzo 
in gesprek geweest en ook zij was 
erg enthousiast! Dus heb jij een goed 
idee of zou je iets voor ons kunnen 
betekenen voor het organiseren van 
de ‘zwembus’ stuur dan een mail 
naar doelgroepen@deschaeck.nl of 
bet 0571-272166 en vraag naar Mo-
niek Tiemens.

Meer mogelijkheden dan een 
groepsles
Tijdens het banenzwemmen komt 
er regelmatig een fysiotherapeut van 
de Boombosch met cliënten zwem-
men. Zij maken naast het banen-
zwemmen gebruik van het warme 
water en doen hier diverse oefe-
ningen. Ook voor reumapatiënten 
is dit geschikt. Men kan meedoen 
aan een groepsles van het zwembad 
maar ook deelnemen aan de groep 
reumazwemmen op de dinsdag-
middag of vrijdagochtend. Deze les-
sen worden georganiseerd door de 
Reuma Patiënten Vereniging in De-
venter. De les wordt gegeven door 
een fysiotherapeut van de Boom-
bosch. Op donderdagmiddag is er 
bijvoorbeeld de mogelijkheid voor 
cliënten van Via Reva om heerlijk 
in het warme water te bewegen. 
Als cliënten uitbehandeld zijn kan 
men vervolgens instromen in een 
bestaande groepsles, bijvoorbeeld 
op de maandagmiddag tijdens het 
revaliderend zwemmen. Ook men-
sen met een beperking kunnen 
meedoen met zwemmen bij Spor-
tief Evenwicht. Iedere zaterdagoch-
tend kunnen oefeningen worden 
gevolgd bij een fysiotherapeut, is er 
de mogelijkheid om zwemlessen te 
volgen of gewoon zelf te zwemmen. 
Een tillift helpt bij het in en uit 
het water gaan. Mede door de vele 
vrijwilligers die zich voor Sportief 
Evenwicht inzetten is dit allemaal 
mogelijk. Met de gemeente Voorst 
is tevens geregeld dat zwembad de 
Schaeck wordt meegenomen in de 
strooiroute van de strooiwagens. 
Daardoor is het zwembad in de 

winter ook goed te bereiken. 
Niek van Gurp houdt zich bezig met 
de jeugd en richt zich vooral op het 
schoolzwemmen. Na het aanstel-
len van de buurtsportcoaches is 
getracht het schoolzwemmen weer 
op te starten binnen de gemeente 
Voorst. De afgelopen 10 jaar was het 
schoolzwemmen gedaald tot slechts 
een klein aantal deelnemende scho-
len, als gevolg van het wegvallen 
van de subsidie. Door een bijdrage 
uit het Stimuleringsfonds van de 
Rabobank is er vanaf 2012 een eer-
ste aanzet gegeven tot het hervatten 
van het schoolzwemmen. Vanwege 
het maatschappelijke belang en het 
bestaansrecht van het zwembad is 
besloten om in samenwerking met 
de Gemeente Voorst (eerst door in-
zet van de buurtsportcoach) het 
schoolzwemmen weer helemaal op 
te starten. Na een onderzoek door 
het zwembad in 2011 bleek dat de 
vaardigheden in de groepen 5 en 6 
sterk zijn afgenomen na het beha-
len van het zwemdiploma. Ouders 
gaan na het diplomazwemmen over 
het algemeen minder met hun kin-
deren naar het zwembad. Pas in 
de zomer constateert men de ge-
volgen daarvan. Al snel werd het 
Swim2Play project omarmd; natte 
gymlessen, waarbij de nadruk ligt 
op plezier en veiligheid in het wa-
ter. Het project is in september van 
dit jaar gestart en het schoolzwem-
men 2014 – 2015 wordt door de 
gemeente financieel ondersteund. 
Er zijn in totaal 1600 leerlingen uit 
de gemeente Voorst die deelnemen 
aan het project. Aventus Apeldoorn 
levert 10 studenten die les geven. 
Swim2Play draait sinds september 
en verschillende scholen en de wet-
houders Harjo Pinkster en Hans van 
der Sleen zijn op bezoek geweest 
en waren net zo enthousiast als de 
leerlingen. De komende tijd staat 
in het teken van het nog verder ver-
beteren van het project. Er worden 
enquêtes gemaakt voor leerlingen en 
groepsleerkrachten, activiteiten ver-
beterd en observatiekaders gemaakt 
om de stagiaires nog beter te kun-
nen begeleiden. Ook mogelijkheden 
voor samenwerking met middelbare 
scholen worden bekeken. Wilt u 
contact met de buurtsportcoaches 
van zwembad de Schaeck? Bel dan 
naar de receptie: (0571) 27 62 63. 
Moniek Tiemens is per e-mail te be-
reiken via tiemens.m@deschaeck.
nl, Niek van Gurp is te bereiken via 
vangurp.n@deschaeck.nl.

Zwemmen en bewegen is voor ouderen en chronisch zieken van levensbelang. 

Spreekuur wijkagent 
VOORST/WILP.- Op dinsdag 2 december 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. Wilt u met de wijkagent in gesprek, dan kunt u de 
wijkagent op dinsdagavond 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. 

mailto:tiemens.m@deschaeck.nl
mailto:tiemens.m@deschaeck.nl
mailto:vangurp.n@deschaeck.nl


Het plaatsen van een Puntje 

in uw Weekblad 

Voorster Nieuws 

is een uitstekende 

manier van adverteren. 

Voor de prijs hoeft u het zeker niet te laten.

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

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

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

1 regel e 1.85

2 regels e 1.85

3 regels e 2.30

4 regels e 2.75

5 regels e 3.20

6 regels e 3.65

7 regels e 4.10

8 regels e 4.65

30% 

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

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

Tweet van de week: die zorg 
is goed, maar die moet nog 
beter. Surf naar: www.Voorst.

PvdA.nl

Gezellig Snuffelen en koopjes 
halen. Allerlei kerstkoopjes 
Engels serviesgoed sintka-

dootjes en brocante. 
Zaterdag 29 nov 10.00 tot 

15.00. Zond. 30 nov 12.00 tot 
17.00 u. Molenallee 35 Wilp

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 hondendagop-
vang

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

Klassiek vervoer, www.
hertgersapeldoorn.nl Tel. 06 

24778923.

Buurman 
Vleesch & Vis

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

1.99 3.00

4.40

4.002.85

Achterham
uit eigen worstmakerij

Heksenkaas
Chilli, tomaat of classic

Fricandeau in Champignonsaus 
malse fricandeau in rijkelijk gevulde 
saus

Lasagne 
de allerlekkerste

Bella Bovina

2.25

Een heerlijke rol van runder-

schnitzel, gevuld met tartaar, 

salami en bistrokruiden. 

Een aanrader!

Truffel Salami

27 november t/m 1 december 2014

100 gram

100 gram

200 gram

400 gram

400 gram100 gram

BBBBBellllllla BBovina

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

2.25

2.50

1.90

Lekker gezond, lekker makkelijk

Gamba Roerbak

Even tussendoor of bij de maaltijd

Lekkerbekken

Vers aan komen zwemmen

Heilbotfilet

100 gram

per stuk

100 gram

Wij zijn genomineerd voor gezelligste winkel 
gemeente voorst. Vind u dat ook stem dan op 

www.gezelligstewinkel.nl

VAN HEES VERSMARKTVAN HEES VERSMARKT

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

www.vanheesversmarkt.nl

Knolselderij nu  0.59

Witlof ½ kilo  0.69
  

200 gram 1.99

  20 stuks 2.99
Pers sinaasappels

Olijven
Diverse soorten

Elstar 2,5 kg.  1.99

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


Pagina  9 Voorster NieuwsWoensdag 26 november 2014

Sint Koopzondag en Sint Koopavond

Vijfenzeventig jaar 
Zijactief de Vecht

DE VEcHT.- Op 12 november heb-
ben de dames van Zijactief De 
Vecht hun 75 jarig jubileum gevierd 
in de sfeervolle ingerichte zaal van 
de Groot. Bij binnenkomst kreeg ie-
dereen een corsage. Het moest een 
informele en vooral gezellige avond 
worden. En dat is gezien de vele 
leuke reacties gelukt. Na de opening 
doorspekt met wat humor was er 
koffie met gebak. Daarna werd een 
kaars aangestoken door ds. B. No-
bel en pastor D. Brylak had er een 
mooi gedicht bij, ook de dominee 
had een korte meditatie. Dat zou 75 
jaar geleden niet gekund hebben, 
twee vrouwen in het ambt en dan 
ook nog van verschillende geloofs-
gemeenschappen. Wat dat betreft 
is er veel ten goede veranderd. On-
der de genodigden waren pastoor 
P. Daggenvoorde en burgemeester 
J. Penninx. De burgemeester bena-
drukte dat je vooral de dingen die 
goed gaan moet blijven benoemen 

en niet steeds praten over dingen 
die fout gaan of zijn gegaan. Tijd 
aan de samenleving besteden is 
heel belangrijk. Ook het provin-
ciaal bestuur en de Vrouwen van 
Nu uit Terwolde waren vertegen-
woordigd en deden een woordje.  
Na dit officiële gedeelde waren er 
schetsjes, geschreven en gespeeld 
door eigen leden. Men heeft het 
verschil willen laten zien van 75 
jaar plattelandsvrouwen. Toen en 
nu. Het eerste stukje ging over de 
jaren vlak na de oorlog. De slacht 
kwam volop in beeld. Twee leden, 
compleet met knipmuts en schort 
draaiden onder hilariteit van het 
publiek een echte worst. En er kon 
geproefd worden. In die tijd wa-
ren er cursussen van bijvoorbeeld 
matrassen maken, wecken, breien, 
naaien e.d. Ook de kerkgang kwam 
aan de orde. Het lied, “Mijn wiegie 
was en stijfselkissie”, werd volop 
meegezongen. Daarna kwam de tijd 

van nu in beeld. Een vrolijk stukje 
over een nordic walking groep die 
op het terras neerstreek en daar al-
lerlei onderwerpen aan sneden, 
zoals, tenen lezen, ismakogie, en 
natuurlijk kwam facebook, skype 
en selfie ter sprake. Onder veel ge-
lach werd er een selfie gemaakt met 
de burgemeester. In de pauze kreeg 
ieder een bord met lekkere hapjes 
en kon de smaakvolle tentoonstel-
ling worden bekeken. Wat door de 
jaren heen werd gemaakt op crea-
tieve avonden of op workshops. Na 
de pauze was er een leuke schets 
waarbij twee dames de zaal in kwa-
men fietsen die mee deden aan de 
jaarlijkse fiets puzzeltocht. Bij de 
“koffiestop” kwamen weer diverse 
Zijactieve onderwerpen aan de orde 
van de laatste jaren zoals de uro-
loog, workshops, busreisjes enz. Er 
moest ook gepuzzeld worden door 
de fietsers, maar dat liep geheel uit 
de hand. De aanwezigen hebben ge-
noten van deze toneelstukjes. Tot 
slot werd er een gedicht voorgele-
zen over alle hedendaagse techni-
sche dingen en dat je daar bij toch 
wel eens iets kunt missen. Bijvoor-
beeld de jukebox in het café of de 
horens van het Hollandse vee. Na 
koffie met bonbon ging men huis-
waarts met een leuk doosje met 
inhoud. Leden en bestuur kunnen 
terugkijken op een geslaagde avond 
en zullen nog wel eens terug den-
ken aan deze bijzondere verjaardag 
 
 

TWELLO.- De Goedheiligman is 
weer in het land, dat betekent voor 
velen een goed argument om eens 
lekker te gaan shoppen. En juist dat 
wordt aantrekkelijk gemaakt door de 
Twello Centrum winkeliers. Zij ge-
ven het winkelende publiek op zon-
dag 30 november (12.00-17.00 uur) 
en donderdag 4 december (tot 21.00 
uur) de gelegenheid om (Sint) inko-
pen te doen.

Tc strooit met speculaas
Tot en met vrijdag 5 december ont-
vangt u bij uw aankopen bij de Twel-
lo Centrum winkeliers weer speci-
ale speculaas actie zegels. De zegels 
kunnen geplakt worden op een daar-
voor bestemde zegelkaart, de volle 
kaart (25 zegels) kan ingeleverd wor-
den op vrijdag 21 en 28 november, 
vrijdag 5 en zaterdag 6 december van 
13.00 uur tot 21.00 uur bij C1000 
Binnnendijk Twello. Daar ontvangt 
u voor elke kaart een pak met twee 
speculaaspoppen met daarin mis-

schien wel een van de honderden 
waardebonnen. De eerste prijs is een 
waardebon van € 250.00, de 2e prijs 

€ 100.00. enzovoort. Totaal wordt 
er voor € 4000.00 aan prijzen uitge-
keerd.

Automatiseren voor flexibiliteit en dierwelzijn

Opendag familie Lammers 
aan de Marsstraat
WILP.- Lang was de familie Lammers bezig met het stalontwerp van hun nieu-
we melkveestal en eindelijk staat deze er. Klaar op te tonen aan boeren burgers 
en buitenlui. De melkveestal, aan de Marsstraat 5, is nu volledig in gebruik en 
brengt de familie veel flexibiliteit. Vier rode Lely melkrobots zorgen ervoor dat 
de koeien in de stal 24 uur per dag gemolken kunnen worden. Extra tijd voor 
de individuele koe en dat wordt als prettig ervaren. Aan het welzijn van de 
koeien is gedacht aangezien koecomfort namelijk één van de speerpunten was 
tijdens het ontwerp van de stal. Er is ruimte voor 240 koeien waarbij zelf nog 2 
robots de mest van de welzijnsvloer halen zodoende de koeien constant over 
een schone vloer lopen.  De nieuwe stal is volledig gericht op de toekomst. 
Naast duurzaamheid, d.m.v. de plaatsing van zonnepanelen , koecomfort en 
arbeidsefficiëntie was ook de inpasbaarheid in de omgeving een belangrijk uit-
gangspunt. De grote, nieuwe stal staat op een landgoed waardoor er rekening 
gehouden moest worden met o.a. materiaalgebruik. Mede daardoor is er ook 
gebruik gemaakt van een mestopslag van 6.000 m3 onder de stal in plaats van 
een in het oog springende mestsilo. De familie Lammers laat, samen met de 
bedrijven die geholpen hebben aan de realisatie van dit project, het eindresul-
taat graag zien. Zo kunnen jong en oud vrijdag 28 november, van 12.00 uur tot 
21.00 uur, een kijkje nemen in een moderne melkveestal.   

De laatste mooie dag van het 
jaar misschien
De laatste mooie dag van het jaar misschien. Een stukje tekst van de Drentse 
band Skik die nu in de ING reclame wordt gebruikt. Grappig om te zien dat 
deze bank  zich identificeert met deze band. Evenals de S.N.S. die Bennie 
Jolink als boegbeeld naar voren heeft geschoven.  Bennie, die ook al weer 
opa is, in zijn stamkroeg in de Achterhoek.  De wereld om ons heen is hard, 
gemeen en gevaarlijk. Grote bedrijven ontduiken, herstel ontwijken op grote 
schaal de belasting. Buiten het vaste personeel uit, zover nog aanwezig.  Want 
het aantal zzp-ers  groeit explosief. Goed nieuws volgens sommige politieke 
partijen met D66 voorop. De partij die tegenwoordig op economisch vlak de 
VVD rechts inhalen.  In Duitsland leeft nu 16 % van de bevolking onder de 
armoedegrens, de grootste economie van Europa. Ik vrees dat we hier ook hard 
die kant op gaan. Terug naar het begin van de 20e eeuw. Toen waren er ook heel 
veel mensen die we nu een soort kleine zelfstandige zouden kunnen noemen, 
of men had een soort los dienstverband. Je wist vandaag niet of je morgen nog 
werk had. 
Eigenlijk zoals dat heden ten dage in veel derde wereld landen dagelijkse 
praktijk is.
Ik denk dat onze staatssecretaris Kleinsma enige tijd geleden heel serieus was 
toen ze zei dat we maar weer een groentetuintje moesten gaan aanleggen. Ze 
werd toen bijna met pek en veren het land uit gejaagd maar ik neem dit soort 
signalen heel serieus.  Onlangs heb in een stel legkippen aangeschaft. Niet 
van die kleine krielkippen maar van die ouderwetse bruine die van die grote 
bruine eieren kunnen leggen en na afloop van hun legtijd op het bord kunnen 
belanden. Ook hebben we nu een paar kalkoenen rondlopen. Op Marktplaats 
ben ik al aan het speuren naar een jong biggetje om vet te mesten.  Alleen dat 
laatste idee viel bij ons thuis niet zo goed. De houten ladder waar vroeger het 
varken aan hing tijdens de slacht ligt nog ergens achter in de schuur, dus wie 
weet.

Ook is het mijn bedoeling om  op een wat grote schaal groenten te gaan ver-
bouwen. Zoveel mogelijk onafhankelijk, dat is het grote ideaal. Eigen energie 
opwekken hoort daar natuurlijk ook bij.  Zonnepanelen heb ik nog niet, ik 
twijfel eigenlijk nog. Nu ben je nog afhankelijk van de overheid die de stroom-
producenten dwingt om de overtollige stroom die je overdag opwekt en niet 
gebruikt af te nemen. Maar de overheid blijkt keer op keer een onbetrouwbare 
partner te zijn. Zie het gebruik van elektrische auto’s. Als iets te succesvol 
wordt, dan worden de regels weer veranderd.

De laatste mooie dag misschien. Afgelopen zondag was het waarschijnlijk 
deze dag.  Met onze jongste twee kinderen, met de fiets even een rondje Bus-
sloo gedaan.  Geen auto’s, dus ik fiets dan wat rustiger met onze jongste erbij. 
Jammer alleen van al die honden. Voor ons een belangrijke reden dat we hier 
niet zo vaak komen. Als je vanaf de Withagenweg naar het water loopt en je 
kijkt naar de brug in de verte dan heb je een prachtig uitzicht, zeker op een 
fraaie zonnige dag zoals afgelopen zondag. Maar toen ik vanaf de andere kant 
van het water richting diezelfde Withagenweg keek schrok ik. De vuilstort 
toornt hoog boven alles uit. Er is toch ooit een maximale storthoogte afgespro-
ken? Over vroeger gesproken, er zijn nu steeds meer dassen in onze gemeente, 
net als vroeger. Toen werd alles met kromme klauwen en kromme snavels 
doodgeschoten of vergiftigd door jachtopzieners.  Al die dode dassen die nu 
langs de weg liggen, zijn dit echt alleen maar verkeersslachtoffers, of is er meer 
aan de hand.
Misschien moet Harry Vos uit Apeldoorn hier ook maar eens op onderzoek uit.

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

Donderdag 27 t/m zaterdag 29 november 2014

Uw Groenteman Gensen
Molenstraat 28, Twello - Tel.: 0571 - 271770
appel@gensen-uwgroenteman.nl    gensen-uwgroenteman.nl

Uw Speciaalzaak voor: Aardappels, Groente, Fruit, 
Fruitschalen, Rauwkosten en Maaltijden

Prei   

Elstar

Bildstar

Hollandse Klasse 1

Grote hard en sappig

Vrij Vastkokend

Kilo

3 Kilo

10 Kilo

€ 0.29

€ 1.98

€ 3.49

Voor al onze aanbiedingen geldt OP=OP

Boerenkool 
Panklaar vers gesneden 10 zakken

a 300 gram 

€ 7.99
VVooor alVVoor al

Laatste week!

Uit eigen keuken: stamppotten en soepen

t“Ik ben bang voor dames en dat komt door mijn moeder!
Ze is de belangrijkste vrouw in mijn leven”

“COMMUNICATIEPROBLEEM MET DAMES”



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

-
-
-
-
-
-
-

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

Installeren met overleg

info@tibt.nl     www.tibt.nl

Technische
      Installaties
     Borger
    TWELLO

Vers bereid en warm.

Inclusief voor- of
nagerecht.

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

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

Tassen 1 werkdag.

een gecertificeerd Meester Schoenmaker

H.A.S H.A.S. H.A.S H.A.S. H.A.SH.A.S. H.A.S H.A.S. H.A.S H.A.S. H.A.S H.A.S. H.A.S H.A.S. H.A.S H.A.S. H.A.SH.A.SH.A.S H.A.S. H.A.S H.A.S. H.A.S. H.A.S.

CV ketel Remeha 
Calenta 28c
met iSense 

klokthermostaat

compleet  
aangesloten 
€  1495,-

www.installatiebedrijfjanssen.nl

50 jarig bestaan

24 uurs storingsdienst

retourbij een Calenta Remeha ketel

€150,-

Uurwerk reparaties

Klokken en Horloges

Hans Hartgers
    06-23920153

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

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

- 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

te huur sint en piet 
kostuums inclusief vakkun-

dige grime Dick van den Berg 
0571-275670

galajurk vanaf € 25,- 
Trouwjurk vanaf € 150,- 
Twello www.eternally.nl

klankconcert 2 dec twello. 
Info Thea Tolkamp 0571-
273237 of klankenbad@

gmail.com

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

kerstbomen te koop Vanaf 6 
december Ma-wo 16.00-
20.00 do-zo 10.00-20.00 
Rijksstraatweg 182 voorst 

bert peters bouw- en 
timmerbedrijf. Alle 

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

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

div. stroken hpl merk 
trespa v.a. € 4,99/m1 & 

hpl stukken v.a. € 1/st. Bel 
Griffioen teuge 06-

41015473/055-3231307. Ook 
op Marktplaats 

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

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

Mozaïekmaterialen nodig? 
Kijk op www.sunnyartatelier.

nl of bel 06-34035704

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.

De Echte Bakker
Wil Gerrits

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

Aanbiedingen geldig van 27 november t/m 3 december 2014

De aanbiedingen voor deze week!

Troefmarkt Wilp, Rijksstraatweg 37 Wilp  Tel. 0571 262 203 aanbiedingen zijn geldig van donderdag 27 november t/m woensdag 3 december 2014

hart van úw buurt!

Douwe Egberts koffi e
aroma rood snelfi ltermaling
pak 500 gram

Lu Tuc
diverse soorten
pak 100 gram

Heineken pils
krat 24 x 30cl

Page keukenrol
pak 2 rollen

Karvan Cévitam 
limonadesiroop
diverse smaken
bus 75 cl

1.39

1.09

Veruniek Goudse kaas
jong, jong belegen of belegen
pak 150 gram

2.004.49

2.19 1.29

2.99 0.99

1.39 10.99

Lassie toverrijst of 
zilvervliesrijst
pak 415 gram

3 VOOR

Verse hamburgers
per 500 gram

Witlof
per 500 gram

Campina roomboter 
goudmerk
pak 250 gram

licht 
& fris

Gevulde speculaas 
muffins 4 voor 

Mueslibrood

Vanaf nu iedere zaterdag en 
zondag oliebollen in onze kraam 
bij Piet Zoomers op de parkeerplaats.

2,10¤

3,25¤

http://www.lifebalance-twello.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
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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

  

GLASTECHNIEK
TWELLO B.V.

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

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

- KOZIJNRENOVATIE

- DOUCHEDEUREN

6% BTW regeling op arbeid

Elke week een 
praktijk over de zorg. 

Deze week verzorgd door:
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Dankbaar
Mevrouw De Wild (78)

Nu ben ik mijn huisje kwijt. Dat schoot direct door me heen toen ik bijkwam van 
mijn beroerte, zes maanden geleden. Ik lag in het ziekenhuis – ik wist niet meer 
hoe ik daar terecht was gekomen – en had geen gevoel meer in de rechterkant 
van mijn lichaam. Als ik iets wilde zeggen, kwamen er vreemde woorden uit 
mijn mond. En het enige wat ik kon denken was: nu kan ik niet meer naar huis.

Toen mijn man en ik in 1962 trouwden, trokken we er samen in: ons eigen 
kleine paradijs. We hadden het als bouwval gekocht, maar mijn man was handig 
en had al zijn vrije uren erin gestoken. Een nieuwe badkamer – met douche én 
bad! – en een nieuwe keuken, hier een muur eruit en daar eentje erbij, nieuwe 
kozijnen en een nieuw dak. We vulden het huis met mooie eikenhouten meubels, 
waaronder een prachtig dressoir dat ik van mijn grootouders had geërfd. Dat 
vulde zich in de loop der jaren met foto’s en tekeningen van onze kinderen, en 
later van onze kleinkinderen.

Mijn man overleed in 2003. Ik bleef in ons huis wonen, de plek van de mooiste 
herinneringen. Voor geen goud wilde ik daar weg. En waarom zou ik ook? 
Het voelde alsof ik alle banden met het verleden zou doorsnijden als ik zou 
verhuizen. Maar na die beroerte dacht ik dat ik geen keuze meer had. Ik zou 
vast in een verpleeghuis terechtkomen. Want al knapte ik langzaam op en kon 
ik me steeds beter uitdrukken, zonder hulp redde ik het niet. Zou ik ooit weer 
gewoon thuis kunnen wonen?

Ja dus. Ik hield het niet voor mogelijk, maar het kan toch: thuis wonen met de 
zorg die je normaal gesproken in het ziekenhuis of verpleeghuis krijgt. Dankzij 
Sensire. Ik kreeg een eigen team met onder anderen een CVA-verpleegkundige, 
ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. In mijn huis kwam een traplift, een 
aangepast toilet en een speciale stoel voor onder de douche. Ik hoefde er niets 
voor te doen of te regelen, alles leek vanzelf te gaan.

Ik ben dankbaar voor de tijd in dit huis die ik cadeau heb gekregen – want zo 
voelt het echt. Zonder mijn kinderen en de fantastische mensen van het Sensire-
team zou ik hier nu niet zitten, in ‘mijn’ hoekje op de bank, met uitzicht op onze 
trouwfoto uit 1962. Ja, ondanks alles ben ik een gelukkig mens.

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

Optreden 
Twellose 
accordeon 
vereniging
TWELLO.- Het publiek was eraan 
gewend dat de T.A.V. de jaarlijkse 
uitvoering altijd in de maand no-
vember organiseerde maar voortaan 
zal deze avond in de maand januari 
plaats vinden rondom de data van 
de oprichting van de T.A.V. De ko-
mende uitvoering is op zaterdag 24 
januari 2015 in de Multizaal van 
Sporthal Jachtlust. Het is de bedoe-
ling dat de musici dan samen met 
het publiek de eerste maand van 
een nieuw jaar vieren met gezellige 
muziek. Natuurlijk mag u ook altijd 
welkom in het clubgebouw aan de 
Frans Halsstraat om te luisteren of 
om met een instrument mee te spe-
len. Het A-orkest repeteert op maan-
dagavond van 19.30 tot 21.15 uur en 
de jeugd op vrijdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor meer informatie 
of een aanvraag voor optredens kan 
men terecht bij Joke Bongertman tel. 
06-15224313: email T_A_V29@hot-
mail.com of voorzitter Gob Lorenz, 
tel. 06-54380876. Kijk ook op de 
website: www.twelloseaccordeon-
vereniging.nl

Arie Mensink 
tachtig jaren jong
TERWOLDE.- Afgelopen weekend heeft Arie Mensink zijn 80e verjaardag 
gevierd met kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Verder waren 
vrienden en verdere familie aanwezig op zijn feest in zaal de Groot te De 
Vecht. Wie ook niet ontbraken waren natuurlijk de buren van de Everwijn-
straat. Zij zijn altijd te vinden op een feestje en in voor een leuk geintje. 
Ondanks dat de straat helemaal op zijn kop staat hadden de buren groot 
materiaal ingezet om buurman Arie ludiek in het zonnetje te zetten. Dit keer 
geen boog aan huis maar ze waren nu de lucht ingegaan. Ontwerper Leo Tim-
mer had een fantastisch idee en samen met collega buurman Cor Buitenhuis 
werd een en ander perfect voorbereid zodat  vrijdagavond alles alleen nog 
maar opgesteld moest worden.  Probleem was dat de animo om de ladder op 
te gaan niet erg groot was. Teun Jansen mocht niet te veel doen want in deze 
tijd maakt hij al genoeg overuren maar gelukkig was Wim Lueks bereid om 
de “sterren” aan te raken samen met Leo. “De jarige”, met stofmasker dus 
beschermd tegen ebola en vogelgriep, werd ditmaal op een stoel geplaatst en 
hoog boven de toegangsdeur aan de gevel van het huis bevestigd. Het feest 
op de zaterdagavond was fantastisch en namens de buren: Arie proficiat met 
je 80e verjaardag.

Voorwaarts in actie voor voedselbank
TWELLO.- Zaterdag 29 november 
wordt een speciale dag bij omni-
vereniging Voorwaarts Twello. Aan 
de leden van alle afdelingen is ge-
vraagd die dag spullen mee te ne-
men voor de voedselbank. Het gaat 
dan om houdbare levensmiddelen 
zoals bijvoorbeeld rijst, pasta, soep, 
koffie, thee, maar ook shampoo, toi-
letpapier en wasmiddel. De leden 
van Voorwaarts hebben een flyer 
gekregen waar op staat wat voor arti-
kelen gevraagd worden. Voorwaarts 
sluit met deze actie aan bij de grote 
landelijke actie Samen voor de voed-
selbank die van 8 t/m 19 december 
door alle regionale omroepen (waar-
onder Omroep Gelderland) gehou-
den wordt. Omroep Gelderland zal 
van 8 tot en met 19 december ruim 
aandacht schenken aan de grote ac-
tie. Voorwaarts is een van de eerste 
clubs die in actie komt. De afdeling 
volleybal start op donderdag 27 no-
vember al en de afdelingen voetbal, 
handbal en gym haken dan op 29 no-

vember aan. Sporthal Jachtlust zorgt 
die dag voor extra sfeer! Omroep 
Gelderland zal op 29 november ook 
komen filmen. In sporthal Jachtlust 
en in de kantine van Voorwaarts aan 
de Laene komen kratten of dozen te 
staan waar leden hun bijdrage voor 

de voedselbank kwijt kunnen. Op 
19 december zal een delegatie van 
Voorwaarts dan naar de studio van 
Omroep Gelderland gaan in Arnhem 
om de goederen te brengen. Kom je 
dus op 29 november aan de Laene of 
in Jachtlust neem dan iets mee.

Stilte door de sneeuw
Het lijkt een vreemd verhaal maar we kunnen binnenshuis ho-
ren of het sneeuwt of heeft gesneeuwd. Godfried Bomans schreef: 
“een stad in diepe sneeuw, je bent op een plek waar het vol lawaai 
hoort te zijn en het is er opeens doodstil”. Gelijk had hij: vooral 
vers gevallen, droge sneeuw werkt als een geluiddemper, omdat 
ze veel lucht bevat. Scherpe of luide klanken worden als het ware 
opgeslorpt en niet weerkaatst. De witte wereld is dus ook heel stil, 
vol rust en kalmte. 

Zodra de sneeuw be-
gint te smelten en 
langzaam verdwijnt 
neemt het lawaai toe. 
Misschien heeft u ook 
wel eens gemerkt dat 
een wandeling door 
de sneeuw soms een 
heel ander geluid geeft 
dan een andere keer. 
Het geluid van voet-
stappen in de sneeuw 
hangt samen met de 
temperatuur. De toon 
is hoger naarmate de 
temperatuur lager is. 
Als de temperatuur 
boven het vriespunt 
ligt, dan doen de stappen de natte sneeuw smelten en zui-
gen ze het smeltwater op. Vriest het meer dan vijf graden, 
dan wordt de sneeuw vrijwel geruisloos samengedrukt on-
der de voeten. Vriest het meer dan twaalf graden, dan horen 
we de sneeuw knarsen en kraken alsof we door glas lopen. 
Het verband tussen temperatuur en het geluid van voetstappen in 
de sneeuw is zo sterk dat een Russisch natuurkundige (Dobrowol-
ski) na enkele weken oefenen in staat was om uit het geluid van de 
sneeuw de temperatuur tot twee graden nauwkeurig te schatten, 
tenminste als de temperatuur tussen -2 en -20 graden lag.

Dit weekend kouder of voorzetting zachtere weer
Of we krijgen vanaf het weekend een oostelijke stroming, of voortzet-
ting met zuidoosten winden. Voorlopig blijven we een beetje met de 
temperatuur op en neer gaan.
Woensdag wel frisser, met 6 graden als maximum overdag. De zon zul-
len we zeker zien, maar ook een paar wolkenvelden.
Donderdag 9 graden met zon en wolken.
Vrijdag weer wat frisser met 8 graden als maximum, ook dan nog droog 
weer.
Zaterdag kan het kouder of zachter worden. Ik ga er vanuit dat we bij 
het zachte weer blijven, met zaterdag een maximum van 10 graden met 
zon en wolken.
Zondag bewolkt weer met een maximum van 11 graden. Het kan dus 
ook zo zijn dat ik er dik naast zit dan is het een stuk kouder dit week-
end. We wachten af.

Mark Wolvenne, Terwolde.

mailto:T_A_V29@hotmail.com
mailto:T_A_V29@hotmail.com
http://www.twelloseaccordeonvereniging.nl/
http://www.twelloseaccordeonvereniging.nl/


te koop: oude koemest voor in 
de tuin. Info: 06 45 69 89 74 na 

17.00 uur.

te koop koelkast. breed 60 
cm. diep 62 cm. hoog 175 cm. 

Tel. 055-323 16 07

www.ubeweegtons.nl  I  bel 0900 8856

Daar gaat ze, op de fi ets. Wijkverpleegkundige Marianne. Op weg naar 
buurman De Groot, drie huizen verderop. Die meneer die zo mooi over 
de Achterhoek kan vertellen.
Prettig contact is één van de bouwstenen van goede zorg. Vertrouwd zijn 

met elkaar. Kennen en gekend worden. Daar maken we tijd voor bij Sensire. 

Nog even horen hoe het met uw dochter gaat. En dan weer verder. 

Prettig en vertrouwd contact

u beweegt ons

hé, een bekend gezicht! 

Sierhekwerken en aanhangwagens

Twelloseweg 8 TERWOLDE
Tel. (0571) 27 31 59

www.hulleman-zn.nl

Diverse maten
Alles op voorraad

Ook voor carports

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

TE H
UUR

ZIT/SLAAPKAMERS

Wilt u voor een
overleden vriend,

collega of 
verenigingslid 

ook een 
rouwadvertentie

plaatsen?
Ga naar

www.monuta.nl/rouwbericht

Organisatie van feesten & bruiloften

www.stralendmiddelpunt.nl

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 

vakbekwame schilder/ 
behanger biedt zich aan. 

Vakwerk en altijd de laagste 
prijs. Vrijblijvende prijsopgave. 

F.visser 06-22459707

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

te huur: ooievaar van 4 
meter hoog, leuk om bij een 

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

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

Mulder orthopedie aantrek 
hulp voor elastische kous 
e 20,- 06-14375736 www.

mulderorthopedie.nl

paar kilootjes kwijt? Nieuwe 
deelnemers gezocht voor 3 

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

Hoven

brocante in de kerk van 
Wilp Op zaterdag 6 

december van 10.00 tot 
14.00 uur 

goedkope stallingsruimte te 
huur info: 06-13432059

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

komen het bij u halen. 
Eventueel tegen kleine 

vergoeding. Tel. 06-
14101933.

open huis 29 en 30 nov 
nieuwe Yogastudio in Wenum 
Wiesel. Info www.praktijkgen-

tiana.nl

heeft u nog heggen te 
knippen of bomen en 

struiken op te ruimen? Al 
staan ze nog zo raar we 

maken het netjes voor u klaar. 
Tel: 0578-641293.

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: 
Bracanterie de Roskam, 

Rijksstraatweg 182, Voorst. Voor 
meer informatie (0571) 26 26 

70 of lizetderkinderen@
oliehandel.nl

Gezellig Snuffelen en koopjes 
halen. Allerlei kerstkoopjes 
Engels serviesgoed sintka-

dootjes en brocante. 
Zaterdag 29 nov 10.00 tot 

15.00. Zond. 30 nov 12.00 tot 
17.00 u. Molenallee 35 Wilp

• • • •

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

Jacobs Producties bv.
Schi lder

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

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

lente zomer herfst winter

Nieuws

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

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

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

ren de meeste problemen tot de verleden tijd. 

Ervaar tot 100% meer sfeer 

met de winterschilder!

Met winterverven probleemloos 

doorschilderen

VAKWERK MET GARANTIE

Vroeger was er kans op matgeslagen schil-

derwerk op dagen die ’s ochtends met 

mist begonnen en daar ’s avonds mee ein-

digden. Dat kwam met name doordat de 

producten op oliebasis waren en olie en 

vocht niet samengaan. Zeker doordat de 

verf dan langzaam droogde.  Ook waren er 

geregeld onthechtingproblemen door vocht 

tussen verf en hout, vooral bij huizen met 

enkelglas waar meer condensvorming op-

treedt. Dat komt nauwelijks meer voor 

doordat enkelglas tegenwoordig meestal 

vervangen is door dubbelglas. Bovendien 

gebruiken schilders tegenwoordig af-

scherm- en verwarmingssystemen, uitge-

kiende steigerinstallaties en doorwerkkle-

ding, waardoor zij ook in winterse 

omstandigheden vakwerk kunnen leveren. 

Hierop  wordt ook nog eens garantie gege-

ven door de OnderhoudNL-Ieden. Opdrach-

ten voor buitenschilderwerk in de herfst of 

winter? De winterschilder juicht het van 

harte toe.

WINTERVERVEN KOMEN UITSTEKEND 

UIT DE BUS

Winterverven zijn minstens gelijkwaardig 

aan gewone verven. Het bewijs staat zwart 

op wit in het COT-rapport Praktijkonder-

zoek Duurzaamheid Winterschilderwerk. 

‘Velen dachten dat de winterverven toch 

wat minder uit de bus zouden komen. Na 

vier jaar te hebben gemeten, weten we dat 

dit niet klopt. Naast de organisatorische 

en sociale aspecten, die altijd een rol spe-

len bij  professioneel onderhoudswerk,  is 

dit het bewijs dat het aan de technische 

kant goed zit“, zegt Ben Alblas, projectma-

nager Laboratorium van het COT, een onaf-

hankelijke  onderzoeks-  en adviesorgani-

satie voor de bouw en industrie.

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

op dat steeds meer panden met afdekfolie 

worden ingepakt. Laatst heb ik een schilder 

aangesproken die verderop op de steiger aan 

het werk was. Hij heeft mij verteld dat onder-

houd van de woning ook heel goed in de win-

ter kan plaatsvinden. Met afscherming dat 

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

gekaart. Nu hebben we offerte aangevraagd 

voor een schildersbeurt. Voor buiten in de 

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

ste sneeuw valt een fraaie, afgeschermde 

woning hebben. We worden helemaal inge-

pakt. Lekker behaaglijk. En in de zomer zit ik 

straks ongestoord in mijn tuintje!

In deze uitgave

|  OnderhoudNL, 

de ondernemersvereniging

| Tips onderhoud woning

| Risco’s werken met Polen

| Tips van OnderhoudNL

|Starterswoningen

|Vereiging Eigen Huis: Positief

Wie moet ik hebben om mijn huis te on-

derhouden? Hoe kom ik aan een goede 

vakman? 

Misschien weerhouden deze vragen u er-

van stappen te ondernemen terwijl uw 

huis nodig aan een schilderbeurt toe is.  

Niet nodig, want een offerte is zo aange-

vraagd en de schilder of glaszetter neemt 

u graag alle zorg uit handen. 

HOE? 

Kijk in deze krant voor de deskundige 

schilder of glaszetter in uw buurt. Wat 

mag u nog meer van de winterschilder ver-

wachten? 

U mag rekenen op een heldere offerte, af-

spraken die worden nagekomen en een 

uitvoering waar u geen omkijken aan 

heeft. De winterschilder steekt veel ener-

gie in de communicatie met u en doet er 

alles aan om de overlast zoveel mogelijk 

te beperken. Dat is wel zo prettig! 

En: de winterschilder is er voor binnen- 

én buitenwerk!Laat uw huis 

weer stralen
Neem contact op met de 

erkende schilder

en maak kans 

op € 1000,- retour!

.
Stationsstraat 17 | 7391 EG  Twello

info@jacobsproducties.nl | www.jacobsproducties.nl
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TANKSTATION & WASSTRAAT

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

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

Gemeentelijke onderscheiding 
voor Bertus Bauer

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

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

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

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

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

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

Bertus Bauer vergezeld gaan. 
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• www.klarenbeeksekermis.nl •

Klarenbeekse Kermis16-17-18 augustus 2013
Van de Veurzitter…Wat is een jaar, als je vooruit kijkt is het een heel eind weg maar kijk je ach-

terom dan is een jaar zo voorbij. Ik schrok er van dat er al weer een stukje 

moest komen voor de kermis krant, nu alweer, maar wel leuk. Dit jaar is 

het toch wel weer spannend, we hadden vorig jaar natuurlijk een prachtig 

weekend, dat moeten we dit jaar maar weer zien te evenaren. Ik ben ervan 

overtuigd dat we er dit jaar weer een waar spektakel van gaan maken, het 

programma staat als een dijk en is spectaculair te noemen.  Zoals al aan-

gegeven in de jaarvergadering nemen we een stapje terug in grootte maar 

zeker niet in kwaliteit en gezelligheid. De terrein commissie heeft weer een 

mooie indeling weten te maken op het terrein en de barcommissie heeft 

zijn verkooppunten gezellig ingericht op logistiek gunstige plaatsen. We 

willen dit jaar de kermis meer betrekken bij het tent gebeuren, om deze 

reden hebben we het buitenterras aan de kermis zijde, tevens zullen hier 

de volksspelen en het kindercomité hun activiteiten houden. De tent zal 

over de gehele breedte open zijn waardoor je vanuit de botsauto’s op het 

podium kunt kijken. Nieuw dit jaar is het vogel schieten, we gaan dit jaar 

niet met één maar met twee vogels schieten. Hopelijk geeft dit weer een 

nieuwe dimensie aan de kermis. Ik hoop dat ik iedereen in een goede gezondheid mag ontmoeten op de 

kermis van dit jaar en laten we er weer net zo’n mooi feest van maken als 

voorgaande jaren. 

Groeten
Leon Brekelmans. 

laten we er weer net zo’n mooi feest van maken als 

laten we er weer net zo n mooi feest van maken als 

Gehele weekend mogelijkheid voor garderobe!De Muziekvereniging Klarenbeek heeft ook dit jaar weer een garderobe ingericht waar je tegen beta-

ling van een kleine vergoeding je jas op kunt hangen. De opbrengst komt volledig ten goede aan de 

Muziekvereniging en wordt gerund door vrijwilligers. Alhoewel we hopen dat het net zo’n mooi zonnig 

weekend wordt als vorig jaar, neem allemaal een jas mee! 

Het hele weekendkan er gepind worden

Oproep voor de leden van de Oranje Vereniging KlarenbeekAls lid van de Oranje Vereniging Klarenbeek heeft u altijd een streepje 

voor!  Zo heeft u op zaterdagavond gratis toegang, is er deze avond een 

speciale ingang voor leden zodat lange wachttijden voorkomen worden en 

kunt u met uw ledenpas deelnemen aan allerlei leuke acties door het jaar 

heen. Voor een bedrag van EUR 6,- per jaar (niveau 2013) bent u al lid! 
Lid worden
Mocht u nog geen lid zijn en wilt u dat wel graag worden? Download dan het registratieformulier van onze website www.ovk-klarenbeek.nl en vul uw gegevens hier op in. Lid worden kan het hele jaar, maar om uw voordeel als lid te hebben bij de kermis in augustus, is het noodza-

kelijk dat u zich voor 30 april van het kalenderjaar heeft aangemeld als lid. Voordeel in 2013 is dus nu helaas niet meer mogelijk. Het ledengeld wordt automatisch bij u geïncasseerd. 
Wijzigingen Mocht u wijzigingen hebben in uw gezinssamenstelling (uw zoon of doch-

ter is bijvoorbeeld 16 geworden) of verhuizing, verzoeken wij u dit tijdig aan ons kenbaar te maken. Wijzigingen kunt u doorgeven door het sturen van een email naar: ledeninfo@ovk-kla-renbeek.nl. 

Als u liever per brief reageert, dan kunt u uw wijziging sturen naar:Ledenadministratie Oranje Vereniging Klarenbeek
p/a Bosweg 767382 CD KlarenbeekAlvast hartelijk dank voor uw mede-werking. 

Helpende handenDe Klarenbeekse kermis zou niet mogelijk kunnen zijn zonder de inzet van 

onze (vele) vrijwilligers. Tijdens de opbouw, gedurende het weekend, maar ook 

de maandag van het opruimen, zijn er altijd vele handen die licht werk maken.  

Maar alle hulp is natuurlijk welkom, want hoe meer handen, hoe eerder we 

zaken geregeld hebben! Heb je het idee dat je zou kunnen helpen? Meld je dan aan via secretariaat@ovk-

klarenbeek.nl. Je mag natuurlijk ook gewoon komen helpen of één van de leden 

van het bestuur aanspreken (herkenbaar aan de zwarte blouse tijdens het weekend). 

Als dank ben je vervolgens van harte welkom op de ‘alvast-hartelijk-bedankt-

avond’ op de donderdag vóór de kermis (dit jaar dus op 15 augustus). Op 

deze avond zijn alleen vrijwilligers, onze sponsoren en de buren van de kermis 

uitgenodigd. Want als je samen zo’n prestatie neerzet, mag dat ook gevierd 

worden! Graag tot ziens!!

Alcohol- en rookbeleid Klarenbeekse Kermis 2013
  
AlcoholbeleidEvenals voorgaande jaren zal er gedu-rende het kermisweekend gewerkt worden met gekleurde polsbandjes. Jongeren onder de 16 jaar, hebben een afwijkende kleur, waarmee het voor het bar- en beveiligingsperso-neel duidelijk is dat deze jongeren géén alcohol kunnen krijgen of mogen nuttigen. Deze polsbandjes zullen op een door de OVK aangegeven plek op vertoon van legitimatiebewijs, brommercertificaat of Pampuspas, verstrekt worden. Zonder legitimatie wordt een bandje voor onder de 16 uitgereikt. Jongeren onder de 16 die toch alcohol nuttigen, lopen het risico dat hen de toegang voor het gehele weekend wordt ontzegd!

Rookbeleid
Vanwege het rookbeleid dat ook 

voor feesttenten geldt, heeft de Oranje Vereniging Klarenbeek enkele maat-regelen genomen zodat we het vooral gezellig en makkelijk toegankelijk hou-den: 
•  Het is verboden te roken in de feesttent. 
•  Roken mag alleen in de openlucht en op de daartoe aangewezen rookplaatsen die de OVK speciaal 

voor haar bezoekers zal inrichten. Ook dit jaar zal er een open terras in de tent zijn, waardoor u niets meer van het feest hoeft te missen! Wij vertrouwen erop met deze regels wederom een gezellig en succesvol kermisweekend te creëren. Reeds op voorhand hartelijk dank voor uw mede-werking en begrip.Bestuur Oranje Vereniging Klarenbeek

Het programma op een rijtjeDonderdag 15 augustus 201320.30 uur ‘Alvast-hartelijk-bedankt-avond’ voor alle vrijwilligers, buren en 

sponsoren van de OVK.
Vrijdag 16 augustus 201314.00 uur Kermis voor onze speciale gasten, toegang alleen op uitnodiging

18.30 uur Start inschrijving vogelschieten (16 jr. en ouder) en buksschieten 

(12 tot 16 jr.) 
19.00 uur Start vogelschieten en buksschieten
20.30 uur ‘Stageline’ op het podium
Zaterdag 17 augustus 201310.00 uur Start verzamelen kinderspelen10.30 uur Start kinderspelen (groep 5 t/m 8) en ‘Jeroen’s Jeugdshow’ (t/m 

groep 4) 
10.30 uur Start opstellen voertuigen Kermistoertocht Klarenbeek
12.30 uur Start Kermistoertocht Klarenbeek 13.30 uur Start inschrijven volksspelen 2013 (opgave kan zowel individueel 

als per team, vooraf per mail via volksspelen@ovk-klarenbeek.nl of op de 

zaterdagmiddag zelf. Let op: Vol=vol!) 14.00 uur Start volksspelen 2013 16.00 uur ‘Trio Dakkeraf’ op het podium 19.30 uur Opstijgen luchtballonnen20.00 uur Tent open voor bezoekers (leden en jeugd tot 16 jaar hebben gratis 

toegang, niet leden betalen EUR 10,-.Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij Oonk in Twello en Wolters twee-

wielers in Klarenbeek)20.30 uur ‘DJ Sander Uenk’ op het podium 22.00 uur ‘Band & Breakfast’ op het podiumZondag 18 augustus 201210.00 uur Oecumenische ker(k)misviering11.00 uur Shantykoor ‘De Trossen Los’ op het podium
14.00 uur Start ‘Skate Half Pipe Show’ met tussendoor een ‘Car Burn Out’

14.00 uur Optreden van ‘Around the Jukebox’
17.00 uur Aanvang stamppotten & nasi-buffet 
18.30 uur ‘Enge Buren’ op het podium20.30 uur tot eind ‘Classic Rock Show’ op het podium 
Tijden zijn onder voorbehoud en voor alles geldt rond de klok van! Kijk voor 

meer informatie op www.klarenbeeksekermis.nl 

http://www.lifebalance-twello.nl
http://www.lifebalance-twello.nl
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Spectaculaire aankomst 
Sinterklaas

POSTERENK.- Afgelopen zaterdag 
stonden vele kinderen en hun ou-
ders de komst van Sinterklaas af te 
wachten bij Speeltuin Klein Pampus 
in Posterenk. Even was het zelfs on-
zeker of Sinterklaas wel zou komen. 
Er waren namelijk al een aantal Pie-
ten maar zij wisten niet of de Sint 
ook zou komen. Gelukkig liet de 
Sint niet te lang op zich wachten, 
om half twee kwam hij onder luid 

gezang in een prachtige witte limou-
sine voorrijden. Vanaf de speeltuin 
ging de optocht richting Pampus. 
Sinterklaas stapte weer in de limou-
sine maar niet met de Pieten. Sinter-
klaas vond het veel leuker met heel 
veel kinderen in de limousine. Na-
tuurlijk was er weer een tussenstop 
bij de Wilpermolen. Daarna ging de 
stoet richting Pampus waar het feest 
verder ging.  

Sinterklaas stopte even bij de Wilpermolen. 

Mobiele maatjes

Jubilarissen FNV Bouw gehuldigd

TWELLO.- Ook dit jaar weer heeft 
de afdeling Twello/Voorst haar ju-
bilarissen in het zonnetje gezet. Het 
feest werd gevierd in brasserie Kor-
derijnk te Twello op zaterdagavond 
8 november. Na de gebruikelijke 
kop koffie met cake werd een ieder 

welkom geheten door de voorzit-
ter Aad de Mooij. Op deze avond 
werden alle aanwezige jubilarissen 
gehuldigd voor het jarenlange lid-
maatschap. Van de 15 jubilarissen 
waren er 3 aanwezig. De leden die 
waren verhinderd hebben alsnog 

hun speldje ontvangen. Loek Melis-
sen een oud-districtbestuurder, ging 
in zijn toespraak in op de bezuini-
gingen bij de overheid en de banken 
die mede de oorzaak zijn bij deze 
crisis. Hopelijk komt er volgend jaar 
verandering in en dat de werkgele-
genheid weer toeneemt. De bond zal 
nog hard nodig zijn om veel werk-
nemers bij te staan. Nadat de jubi-
larissen waren gehuldigd en op de 
foto zijn gezet, droeg de voorzitter 
de avond over aan de muziek van 
Party Music. Zij hadden de stem-
ming er goed in en de beentjes kwa-
men los van de vloer. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje en 
onze traditionele broodje beenham 
werd de avond goed besteed. De ju-
bilarissen die aanwezig waren: 25 
jaar lid: H.S.A. Elizen en G.B. Dol-
man, 40 jaar lid: A.I. Buwalda. Tot 
slot hoopt de afdeling dat er vol-
gend jaar weer een feestavond komt 
en dat de jongere leden ook op zo’n 
gezellige avond komen. Het hangt 
er allemaal vanaf of de fusie met 
Bondgenoten doorgang vindt en of 
het huidige bestuur nog verder wil 
in de toekomst.

KLARENBEEK.- Afgelopen dins-
dag 18 november vond in Klaren-
beek de Mobiele maatjes-middag 
plaats die georganiseerd werd 
door BSO De Koperwiek in sa-
menwerking met de dorpscon-
tactpersonen. Tijdens deze mid-
dag verdiepten de kinderen zich 
samen met ouderen in het gebruik 
van de mobiele telefoon.

Ouderen die het lastig vinden met 
een mobiel om te gaan, kwamen 
deze middag naar de buitenschoolse 
opvang die gehuisvest is in basis-
school De Kopermolen. Ook hadden 
diverse kinderen hun opa of oma 
meegenomen. Onder leiding van 
BSO-medewerkster Ilse Schulten-

Weijn gingen de kinderen en oude-
ren in duo’s aan de slag.

Hele klus
De ouderen hadden allemaal hun 
mobiel meegenomen en omdat het 
veelal de wat oudere variant van 
de mobiele telefoons betrof, was 
het toch nog best een hele klus om 
er wegwijs mee te worden. Maar de 
gezelligheid was er niet minder om 
en aan het eind van de middag had 
bijna iedereen een sms verstuurd. 
Daarnaast werd er uitgelegd hoe 
men contacten kan invoeren en ver-
wijderen en hoe men handleidingen 
kan opzoeken van mobieltjes. Al 
met al een geslaagde middag, die 
zeer zeker om een vervolg vraagt. 

Foto’s die een impressie geven van 
deze bijzondere middag vindt u 
op de facebookpagina’s Dorpscon-
tactpersoon Klarenbeek en BSO 
De Koperwiek. Wilt u ook wegwijs 
worden gemaakt in het gebruik van 
uw mobiel, laptop of tablet, laat het 
dan weten. Na dit mobiele maatjes 
project volgen mogelijk nog andere 
projecten met laptops of tablets waar 
BSO De Koperwiek en de dorps-
contactpersonen graag op inspelen. 
Voor vragen en aanmeldingen kunt 
u op maandag, dinsdag en donder-
dag tussen 15.00 en 18.00 uur bellen 
met BSO De Koperwiek, tel. (055) 
301 00 02. U kunt ook een mail (la-
ten) sturen naar bso.dekoperwiek@
kinderopvangook.nl.

Onder leiding Ilse Schulten-Weijn gingen de kinderen en ouderen, in duo’s, aan de slag.

Voorst Scoort

TV Apeldoorn zendt Voorst 
Scoort programma uit
TWELLO.-Donderdagavond en vrijdagmorgen aanstaande is op de TV-
zender van buurgemeente Apeldoorn een bijzonder programma te zien, 
geheel gewijd aan Voorst. Het gaat over mensen, die niet zo makkelijk 
aan werk kunnen komen. Gemeente en werkgevers hebben de handen 
ineengeslagen en het doel is duidelijk: meer mensen prettig aan de slag.

‘’Het is een prachtig project en een 
interessant programma’’ aldus de 
stationmanager van RTV Apel-
doorn, Theo Witlox. ‘’We zenden 
het graag uit, want ook in Apeldoorn 
zijn we met een dergelijk initiatief 
bezig. Mensen kunnen er niet altijd 
wat aan doen, als ze lastig aan een 
baan kunnen komen. Niet iedereen 
is opgegroeid onder ideale omstan-
digheden. En áls ze eenmaal een job 
hebben, zijn ze heel erg toegewijd en 
zelden ziek. Kijk maar naar het pro-
gramma a.s. donderdagavond!’’

Interessant voor werkgevers
Mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt, zo worden werkzoeken-

den met een WW, Wajong of WIA 
uitkering ook wel genoemd. Sommi-
ge werkgevers zijn er wel in geïnte-
resseerd, maar zijn bang voor de vele 
loketten en bergen papierwerk. Die 
angst is tegenwoordig onnodig, want 
er is nu nog maar 1 loket, waar werk-
gevers hun wensen kenbaar kunnen 
maken en met enkele handtekenin-
gen kan de zaak worden geregeld. 
Bovendien worden eventuele ziek-
tekosten door de overheid betaalt en 
er zijn ook nog interessante subsi-
diemogelijkheden. Meer informatie 
kunnen belangstellende werkgevers 
vinden op de website www.voorst-
scoort.nl  waarop het TV program-
ma eveneens te zien is.
  

Winnaars chequeboekje puzzel
TWELLO.- De puzzel in het onlangs verspreide chequeboekje van 
de Twello Centrum Ondernemers heeft, gezien het grote aantal in-
zendingen, menigeen aan het ‘’werk’’ gezet. Er waren dan ook mooie 
prijzen te winnen. Na loting kunnen de volgende winnaars een prijs 
tegemoet zien: 1e prijs Marleen Nijkamp (Terwolde), 2e prijs Lotte 
Stoop (Apeldoorn), 3e prijs B. Steenbruggen (Deventer). Zij wonnen 
TC waardebonnen van respectievelijk  € 100,00, € 75,00 en € 25,00. De 
prijzen werden beschikbaar gesteld door Twello Centrum en Jacobs 
Producties.   

Deurdonderen op Pampus vrijdag
POSTERENK.- Al sinds de opening 
van het pand aan de Knibbelallee is 
een groep ‘oud’ vrijwilligers bereid 
gevonden de openstelling op de 
vrijdagavond te verzorgen. Onlangs 
is er verandering in de opzet hier-
van gekomen. Pampus is niet meer 
iedere vrijdag open maar dezelfde 
groep streeft ernaar om eens in de 
vier tot zes weken een activiteit te 

organiseren met als doelgroep 25+. 
(Uiteraard zijn mensen onder de 
25 jaar ook welkom). Tenzij anders 
vermeld, is de entree altijd gratis en 
zijn openingstijden van 21.00 tot 
1.00 uur. De groep ‘eeuwige’Pam-
pus-vrijwilligers heeft tot nog toe 3 
data vast gelegd. Noteer vast in de 
agenda: 28 november  OerendHard 
Deurdonderen, 9 januari Kerstboom 

verbranding en zaterdag 14 februari  
‘buurt’carnaval. Voor komende vrij-
dag zijn uit het Pampus archief oude 
videobanden digitaal gemaakt, foto’s 
opgezocht en lp’s van hun stof ont-
daan om eens even een avondje lek-
ker Normaal te doen. Voor de avond 
van 9 januari is Pampus nog op zoek 
naar ‘afgedankte’ kerstbomen. Meer 
info? pampusvrijdag@outlook.com

V.l.n.r. Elizen, Buwalda en Dolman.

mailto:bso.dekoperwiek@kinderopvangook.nl
mailto:bso.dekoperwiek@kinderopvangook.nl
http://www.voorstscoort.nl
http://www.voorstscoort.nl
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De spelregels
Bij elke aankoop ontvangt u één zegel en bij 
elke 10 euro meer ook één zegel.  

Deze zegels kunt u plakken op de daarvoor 
bestemde zegelkaart met 25 zegels en 
inleveren op vrijdag 21 en 28 november, 
vrijdag 5 en zaterdag 6 december van 13.00 
tot 21.00 uur bij C1000 Binnendijk in Twello. 

U ontvangt dan één pak met twee speculaas- 
poppen met daarin misschien wel één van 
de honderden waardebonnen. De 1e prijs is 
een waardebon van 250 euro,  de 2e prijs 
100 euro, enz. Totaal aan prijzen: 4000 euro.

TC strooit weer met 
speculaas in Twello!
Actie van 13 november t/m 5 december

,1
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DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

ZATERDAG 29 NOVEMBER
TUSSEN 8.00 EN 10.00 UUR
DUS WEES ER ALS DE KIPPEN BIJ!

20%
WAKE-UP
KORTING!**
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KLUNDER
Molenstraat 1 Twello
(0571) 27 12 66

UW WINKEL VOOR NIEUWE
EN GEBRUIKTE FIETSEN

STATIONSSTRAAT 60, TWELLO
WWW.POLLETJEFIETSEN.NL

HOGE KORTINGEN
OP OVERJARIGE 

MODELLEN

EN KINDERFIETSEN

SINTERKLAAS TIP

Prins Wouter 1 van Brand tot Meester 
prins CV De Neutenkrakers!

KLARENBEEK.- carnavalsvereniging (cV) De Neutenkrakers heeft af-
gelopen zaterdag hun 47ste Prins bekend gemaakt. Voor het aankomend 
seizoen zal ‘Prins Wouter 1 van Brand tot Meester’ heersen over het 
Neutendarp. Samen met prinses Maartje, Adjudant jelle, narren Kevin 
en Nick en zijn Raad van Elf zal er weer een geweldig carnavalsseizoen 
aankomen voor de Neutenkrakers.

Ronnie Ruijsdael helaas afwezig
Ronnie Ruijsdael moest zich deze 
avond helaas afmelden door ziekte. 
Een kleine domper voor de liefheb-
bers van zijn feest. Maar gelukkig 
was de beste feestband van het af-

gelopen jaar, HIKE, in topvorm en 
kreeg de zaal, met 550 bezoekers, 
op z’n kop. Met het brede repertoi-
re wisten ze jong en oud te verma-
ken in de grote zaal bij De Nieuwe 
Zweep. 

Prinsverkiezingen
De avond begon al om 19.30 uur 
voor de jeugd. De aanmeldingen 
voor de jeugdraad waren weer groot. 
Het was gezellig met vele ouders, 
broertjes, zusjes, vrienden en vrien-
dinnen van de jeugdraad. Voor het 
aankomende jaar zijn de gelukkige 
jeugdprins en prinses Jari Brink en 
Elles Diks. Vanaf 21.00 ging de zaal 
open. In het bijzijn van collega ver-
enigingen De Vrogge Reuiers, De 
Lollebroek en Pampus werd om 11 

minuten over 11 de nieuwe prins 
bekend gemaakt. Brandweerman 
Wouter en zijn Maartje werden door 
zijn eigen brandweer collega’s bin-
nen gebracht op twee ladders. Met 
deze ‘uitruk’ van Brandweer Kla-
renbeek en veel sirene lawaai, werd 
de nieuwe prins door Prins Dirk en 
Prinses Carola van het afgelopen jaar 
veel geluk en succes gewenst. Na de 
overdracht van de cape, steek en 
scepter wenst Prins Wouter ieder-
een een fantastisch carnaval toe met 
mooie optochten en feesten.

jongste prinsenpaar in de geschie-
denis van De Neutenkrakers
De uit Klarenbeek afkomstige 22-ja-
rige Prins is een fanatiek Neutenkra-
ker. Samen met zijn vriendengroep 
zijn ze vorig jaar De Neutenkrakers 
komen versterken. Met als gevolg 
een bloeiende enthousiaste vereni-
ging die het carnaval weten te vieren! 
Prins Wouter is naast carnavalist ook 
bij de vrijwillige brandweer van Kla-
renbeek. Als fanatiek wagenbouwer, 
bestuurslid en organisator studeert 
Prins Wouter technische bedrijfskun-
de. De 21-jarige uit Wilp afkomstige 
Prinses Maartje, studeert Manage-
ment in Venlo. Het jonge prinsenpaar 
gaat samen met adjudant Jelle, narren 
Kevin en Nick en zijn Raad van Elf 
een mooi carnavalsseizoen tegemoet. 
Het nieuwe prinsenpaar is het jong-
ste prinsenpaar in de geschiedenis 
van De Neutenkrakers is. 
Graag heten De Neutenkrakers u wel-
kom bij hun volgende activiteit op 24 
januari: ‘Q Music het foute uur’ Kaar-
ten zijn hiervoor in de voorverkoop 
verkrijgbaar voor 10.00 uur bij De 
Nieuwe Zweep en Bike Totaal Wol-
ters in Klarenbeek en Boekhandel 
Oonk in Twello. 
Voor foto’s en informatie: www.cvde-
neutenkrakers.nl

Het jonge prinsenpaar met adjudant Jelle, narren Kevin en Nick en zijn Raad van Elf.

Regionale inkoop 
jeugdzorg 
succesvol afgerond
TWELLO.- De Gemeente Voorst heeft 
samen met de andere zeven gemeenten 
in de regio Midden-IJssel Oost-Veluwe 
de regionale inkoop van zorg voor 
jeugd succesvol afgerond. Momenteel 
hebben 155 zorgaanbieders, waaron-
der de veertien grootste aanbieders 
in de regio, zich ingeschreven op het 
raamcontract. De continuïteit van deze 
jeugdzorg is daarmee geregeld.  De acht 
gemeenten (Apeldoorn, Brummen, 
Hattem, Heerde, Epe, Voorst, Lochem 
en Zutphen) werken samen bij de nieu-
we taken voor Jeugdzorg die naar de 
gemeenten komen per 1 januari 2015.

Vrije keuze
De gemeenten in de regio vinden het 
belangrijk om kinderen en gezinnen 
zoveel mogelijk zelf te kunnen laten 
kiezen waar zij, als dat nodig is, hulp 
vragen. Dat betekent dat er geen afna-
megarantie aan aanbieders wordt ge-
geven. De geleverde zorg wordt afgere-
kend volgens afgesproken tarieven die 
in samenspraak met de zorginstellin-
gen tot stand zijn gekomen. 

Zekerheid
Omdat zorginstellingen grote behoefte 
hebben aan meer zekerheid over hun 
omzet en dit van belang is voor de 
continuïteit van zorg, zijn er afspraken 
gemaakt met de 14 grootste zorgaanbie-
ders. Zo worden de kosten van cliënten 
die nu al zorg ontvangen, inclusief de 
cliënten op de wachtlijsten, voor 100% 
vergoed conform de huidige afspraken. 
Daarnaast is met de veertien grootste 
aanbieders afgesproken dat een bedrag 
voor hen is gereserveerd. Zo blijft de 
zorg in de regio gegarandeerd. 

TC strooit weer met speculaas in Twello! Twello Centrum
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brillen • contactlenzen • optometrie

Wijnholds   Optiek

Duistervoordseweg 5  •  Twello  •  0571-277066
Vraag naar de voorwaarden in de winkel

van 19 november 

t/m 4 december 

ACTIE
• Leesbril op sterkte: vanaf € 49,-

• Computerbril op sterkte: € 159,-

• Gratis glaucoomcontrole

Wijnholds Optiek werkt met  betrouwbare topmerken als:

Duistervoordseweg 9a - Twello - www.willys.nl -  of volg ons op 
Niet op accessoires, in comb. met andere acties en op witte en zwarte  basisart.

       Geldig van

25 t/m 29 november

25% korting op 
de hele collectie

Cupa en Wilp breiden samenwerking uit
WILP/ BUSSLOO.- In een speciale bij-
eenkomst hebben de leden van Cupa 
en Wilp met een overweldigende meer-
derheid toegestemd om de samenwer-
king tussen beide verenigingen uit te 
breiden. Al meer dan 20 jaar werken 
SV Cupa en SV Wilp samen met het 
jeugdvoetbal. Deze samenwerking is 
ontstaan om de elftallen compleet te 
maken en de kinderen met hun eigen 
leeftijdsgenoten te laten voetballen. 
Dit heeft enorm bijgedragen in de spel-
vreugde. Bij overgang naar de senioren 
gingen de spelers en speelsters in de 
senioren elftallen voetballen bij de 
vereniging waar ze oorspronkelijk lid 
van waren. Zo kon het gebeuren dat 
je tegen je oude ploeggenoten moest 
voetballen. In de loop van de jaren is 
het aantal senioren teams ook flink 
teruggelopen en slaat de vergrijzing 

toe. Het wordt voor de jeugd minder 
aantrekkelijk om te blijven voetballen, 
mede door de leeftijdsverschillen maar 
ook door groeiende niveauverschillen 
binnen de teams.

Werkgroep
In het verleden zijn er twee pogingen 
om te fuseren stukgelopen. Vanuit de 
jeugdafdeling is er wederom steun 
gezocht om de toekomst van de beide 
verenigingen veilig te stellen en leden-
behoud te verhogen. De jeugdteams 
zijn op dit moment zeer goed gevuld 
en er moet een team voor iedereen zijn 
in de senioren. Vanuit de beide zon-
dagselecties is het signaal opgepakt en 
zij hebben middels een gezamenlijke 
brief en een spandoek bij de laatste 
derby ook hun steun afgegeven. Het 
afgelopen jaar heeft een werkgroep 

de mogelijkheden onderzocht op di-
verse gebieden; zoals verdeling van 
wedstrijden en trainingen, trainersstaf 
en locatie, maar ook de financiën en 
sponsorinkomsten zijn onderzocht. 
Dinsdag 18 november heeft de werk-
groep een speciale bijeenkomst geor-
ganiseerd bij Pampus, waar de leden 
van beide verenigingen de resultaten 
van de werkgroep gepresenteerd kre-
gen. Ruim 220 leden waren aanwezig 
om vragen te stellen en uiteindelijke te 
stemmen over een samenwerking van 
de seniorenteams van Cupa en Wilp 
met ingang van seizoen 2015/2016. 
Meer dan 99% van de stemgerechtig-
den was voor. Met dit brede draagvlak 
van de leden worden de plannen voor 
het komende seizoen verder uitge-
werkt en is er de komende jaren een 
gezonde basis om verder te bouwen.

Ontwikkelingsplan 
landgoed de Poll op koers
VOORST.- Landgoed de Poll is met steun vanuit de gemeente Voorst, de 
provincie Gelderland en de Rijksdienst cultureel Erfgoed gestart met de 
restauratie van een viertal rijksmonumentale boerderijen en een gemeente-
lijkmonumentale boerderij op het landgoed de Poll.  Ook het consolidatie-
plan voor ruïne de Nijenbeek is klaar en er is duidelijkheid over de toegan-
kelijkheidsmogelijkheden van De Nijenbeek. 

Naast de restauratie van de Nijenbeek 
en de monumentale boerderijen zal 
ook het landschapherstel een onder-
deel zijn van het ontwikkelingsplan. 
Zo worden bijvoorbeeld de karakte-
ristieke meidoorn knipheggen en op-
gaande meidoornhagen in het rivie-
renlandschap evenals de eeuwenoude 
eikenhakhout percelen weer in oude 
glorie hersteld.

Verwacht wordt dat in maart 2015 ge-
start kan worden met de consolidatie 

zorgvuldig beoordeeld. Gezamenlijk 
zullen de betrokken partijen zoeken 
naar een passende openstelling voor 
de gerestaureerde ruïne. De ruïne ligt 
in een Natura 2000 gebied. Partijen 
zijn voorstander voor het op een pas-
sende manier toegankelijk maken van 
monumenten die met overheidsgelden 
worden gerestaureerd. Dit gebeurt al-
tijd binnen de bestaande regelgeving. 
Naast de Nijenbeek ligt het huisje Son-
neberg. Dit wordt ingericht als infor-
matie- en educatief centrum voor be-
langstellenden, zoals de schooljeugd. 
Mede dankzij onder andere robuuste 
investeringssubsidies en subsidies 
voor cultureel erfgoed van de provin-
cie Gelderland, ter stimulering van de 
werkgelegenheid in de bouw, kunnen 
bij de restauraties jonge mensen wor-
den opgeleid in het vak van restauratie 
medewerker, zodat vakkennis voor de 
toekomst behouden blijft. 

van De Nijenbeek. De provincie Gelderland heeft 2,5 mil-
joen euro subsidie beschikbaar gesteld voor consolidatie 
van de ruïne. De totale kosten voor de consolidatie zijn be-
groot op 3,1 miljoen euro. Eind oktober 2015 moet de res-
tauratie van De Nijenbeek zijn afgerond. Gemeente Voorst 
en landgoed De Poll sluiten voor het eind van het jaar een 
overeenkomst waarin alle afspraken worden vastgelegd. 
Het consolidatieplan voor De Nijenbeek is door de advi-
seurs van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de Provincie, 
het Gelders Genootschap en de Monumentenwacht als 

Al 30 jaar bingo
HALL.- Op zondag 30 november gaan in Party-
centrum Bello aan de Dorpsstraat om 20.00 uur 
de bingoballen weer rollen. Het is dit seizoen 
precies 30 jaar geleden dat deze activiteit door 
enkele leden van de voetbalvereniging SHE in 
het leven werd geroepen. Enkele huidige bin-
go-organisatoren waren 30 jaar geleden ook al 
bij de oprichting als spelleiders actief. Zij heb-
ben er tot nu toe voor gezorgd dat de netto-ba-
ten steeds richting SHE-jeugdkas gingen. Mede 

hierdoor kon er jaarlijks een meerdaags jeugd-
kamp voor de junioren worden georganiseerd. 
Ook op 30 november worden de netto bingo 
euro’s weer in die kas gestort. 
Het inkoopteam heeft weer fraaie prijzen be-
schikbaar gesteld, waaronder twee hoofdprij-
zen, die beslist de moeite waard zijn. De zaal 
is om 19.30 uur geopend. De toegang is vanaf 
zestien jaar. Op zondag 21 december wordt er 
wederom een grote Kerstbingo georganiseerd.

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum

Bestel in de maanden 
november en december
geboortekaarten 
en ontvang

*15% 
KORTINGook op een eigen ontwerp

Het adres voor al uw print en drukwerk, 
geboorte-, trouw- en jubileumkaarten.

www.printandmore.nu

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

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

* Korting geldt voor nieuwe bestellingen, niet voor reeds bestelde kaarten (doorgeven geboorte).
   Bij inlevering van deze advertentie. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

t en drukwerk

Ooievaar huren
nu 2 dagen €25,-

5 dagen €50,-

✂
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KERSTPROGRAMMA
1e & 2 e Kerstdag

Gezellig brunchen
U wordt tussen 11 & 12 uur ontvangen met een welkomstcocktail 
waarna u gaat genieten van een zeer gevarieerd brunchbuffet.

29,50 p.p. kinderen van 4 tot 12 jaar 15,00 p.p.

Kerstdinerarrangement
Welkomstcocktail met amuses

5 gangen keuzemenu
Afsluiting met koffi e & bonbons

1e kerstdag ontvangst tussen 18.00 en 18.30 uur
2e kerstdag ontvangst tussen 17.00 en 17.30 uur

60,00 p.p.

Voor het diner is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, 
reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen.

Altijd de juiste sfeer
Stationsstraat 31 - 7391 EH Twello

(0571)  27 18 51 - info@korderijnk.nl

Kerkwinkeltje

50-plus rodeo voor Paul Diks

WILP-AcHTERHOEK.- Vorige week woensdag vierde Paul 
Diks uit Wilp-Achterhoek zijn vijftigste verjaardag. Ter gele-
genheid hiervan gaf hij een groot feest in zaal Bosgoed. Paul 
is in Bussloo geboren, opgegroeid in Twello en woont nu al 
zeker 20 jaar in Wilp-Achterhoek samen met vriendin Yvette, 
dochter Milla en zonen Kane en Leco. Doordat beide zonen 
van Paul in Wilp-Achterhoek naar school gaan en zodoende 
ook in de jeugdraad van de carnavalsvereniging de Lolle-
broek zitten waren ook de ouders van de andere jeugdraad-

leden uitgenodigd voor het feest. De vaders bouwen elk jaar 
weer een prachtige carnavalswagen voor de jeugdraad, zo 
ook Paul. De wagenbouwers zochten een passend cadeau en 
besloten hem alvast in te schrijven voor de autorodeo van 
volgend jaar. Paul gaat dan deelnemen in de speciale 50-plus 
klasse. 
Na deelname krijgt hij uiteindelijk het echte cadeau. Meer 
50-plussers zijn van harte welkom om volgend jaar ook mee 
te doen aan de rodeo in Wilp-Achterhoek.

TERWOLDE.- Net als in voor-
gaande jaren zal er ook dit jaar 
weer een winterverkoop zijn 
van zelfgemaakte artikelen in 
het Terwoldse kerkwinkeltje. U 
moet hierbij denken aan, eigen 
gemaakte kaarten, sokken, bor-
duursels, vogelhuisjes, kerst-

kransen, cadeautjes  voor Sin-
terklaas en Kerst. De verkoop is 
kleinschalig, geen massaproduc-
ten, altijd parkeerruimte, maar 
wees er snel bij want op is op. 
De verkoop wordt gehouden in 
de dorpskerk van Terwolde op 
vrijdag 28 november van 13.30 
uur tot 18.00 uur en zaterdag 29 
november van 9.30 uur tot 12.00 
uur. De koffie staat klaar.

TC strooit weer met speculaas in Twello! Twello Centrum



Interessant nieuws van Voorster werkgevers op SkyRegio TV  

SkyRegio TV is uniek voor Nederland. Met aan de interviewtafel de belang-

rijkste werkgevers uit Voorst en de Stedendriehoek. Te zien op de Voorster 

Kabelkrant, www.voorst.tv en www.stedendriehoek.tv !

en… permanent op 
www.voorst.tv !

Woensdag 26 nov. om 20 uur
Donderdag 27 nov. om 21 uur
Vrijdag 28 nov. om 19 uur
Zaterdag 29 nov. om 17 uur

Zondag 30 nov. om 11 uur
Maandag 1 dec. om 18 uur
Dinsdag 2 dec. om 10 uur

SkyRegio ziet u op de Kabelkrant:

Krepel, vele eeuwen toonaangevend in Klarenbeek
Laura Pladdet en Dirk de Haan praten de kijkers bij over veelzijdig Krepel. 

Energiebesparing dankzij 
Van Dalen Installatietechniek
Gerard van Dalen legt uit, hoe er fl ink energie 
bespaard kan worden. 

Wereldkampioen Schoneveld Breeding
Peter van de Pol en zijn medewerkers wonnen 
op kwaliteit in China de wereldcup. 

Wereldkampioen Thermen Bussloo
Fabian Dolman: de imponerende 
Thermen- ‘aufguss’ leverde de wereldtitel op.

Schimmel & Plante over nieuwe 
belastingmaatregelen
Edwin Olcar (Msc, RB) praat ons bij over 
vernieuwingen in het belastingstelsel.

Zozijn is klaar voor de veranderingen
Trudie Pol en Stefan Adema over goede dienstverlening met minder kosten.

www.werkeninvoorst.nu 
voor het nieuwste vacature-aanbod vlakbij

Bredenoord 
10 jaar gevestigd 
in Duitsland
Het opstarten van Bredenoord Wörnitz was 
de eerste stap naar structurele internationale 
groei voor Bredenoord. Algemeen directeur 
Jaap Fluit: “Het verstevigde de samenwerking 
met onze Duitse partners waardoor we al snel 
de tweede vestiging, in Schopsdorf bij Berlijn, 
konden openen. Een onderdeel van het suc-
ces is de intensieve logistieke samenwerking 
van de verschillende vestigingen onderling. 
Hierdoor kunnen we snel betrouwbare stroom 
leveren, waar onze klanten het nodig hebben. 
Na tien jaar zijn we een vaste waarde in tijde-
lijke stroomvoorziening in Duitsland.”

Bredenoord-directeur Jaap Fluit



  en mooie banen dichtbij, waar je op de fi ets naar toe kunt!

Trimenzo zoekt 
op korte termijn 
ervaren en startende 
wijkverpleegkundigen!

Meer informatie op 
www.werkeninvoorst.nu  

Gratis fi ets te winnen
Het motto van de Voorster werkgevers, verenigd in 

www.werkeninvoorst.nu, is: werken waar je woont, dus lekker op de 
fi ets naar je werk oftewel ‘’Trappen naar de baas’’! Via een eenvou-

dige prijsvraag wordt dit jaar een gratis fi ets uitgeloofd. 

Meer hierover op www.werkeninvoorst.nu

Aan de Stegge Twello scoort hoog in 
Klanttevredenheidsonderzoek

BBA Pumps heeft pompen die passen bij 
de 24-uurseconomie
Waar het werk vaak ’s nachts doorgaat 
wil men tegenwoordig geen onnodi-
ge geluidshinder veroorzaken. BBA 
Pumps biedt de internationale markt 
daarvoor vele superstille oplossin-
gen,  zoals bronbemalingspompen, 
bij noodbemaling of grote bagger- en 
offshore projecten. Bijvoorbeeld: de 
BA-C500S11 groot volume-pomp, 
aangedreven door een dikke 500pk 
sterke dieselmotor. In combinatie 
met de EL24-60 superstille omkas-
ting is het geluidsniveau circa 70 
dB(A) op 10 meter. BBA Pumps kan 
deze pompset uit voorraad leveren.

Wasco Apeldoorn en Deventer nog 
eerder wakker voor hun klanten!
Klanten van Wasco kunnen nu nog eerder producten ophalen bij de tien-
tallen Nederlandse Wasco-vestigingen, ook in Deventer en Apeldoorn. De 
medewerkers op deze vestigingen staan vanaf 7.00 uur voor hen klaar! Zij 
zorgen ervoor dat de bestellingen gereed staan en als er nog wat extra’s 
nodig is, wordt dat direct geregeld, terwijl de klant intussen geniet van een 
kopje koffi e.

Actie Voorst Scoort loopt zeer voorspoedig
‘’Ik zoek Voorster werkgevers met een sociaal ♥ 
die medewerkers willen met ♥ voor de zaak’’
Sinds enige tijd loopt er een actie in de Stedendriehoek om mensen die 
niet zo makkelijk aan werk kunnen komen aan een baan te helpen. 
Ze hebben een zogenaamde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Gemeente en 
maatschappelijk betrokken werkgevers zijn dit probleem samen aan 
het oplossen. Voorst Scoort heel goed in de Stedendriehoek!

De wethouder: ‘’ Dit is een oproep 
aan ondernemers en werkgevers die 
Maatschappelijk Verantwoord On-
dernemen. Maar die óók goed kun-
nen rekenen. Mensen die moeilijk 
aan het werk kunnen komen zijn 
meestal zeer toegewijd, als ze een-
maal een baan hebben. En zijn zel-
den ziek. En als ze dat onverhoopt 
toch zijn, betaalt de overheid de 

het nieuwste vacature-
aanbod vlakbij staat op 
www.werkeninvoorst.nu 

C A T E R I N G  E N  K O O K C L I N I C S

Een meer dan tevreden opdrachtge-
ver, daar doen ze het voor. Dat bete-
kent niet alleen een nieuw bedrijfs-
pand realiseren dat aan de wensen 
voldoet, maar ook samenwerken en 
meedenken met hun opdrachtgevers 
tijdens het gehele proces van ont-
wikkeling, bouw en nazorg. Aan de 
Stegge biedt altijd oplossingen op 
maat.
Om te blijven werken aan klantte-
vredenheid vindt men het belangrijk 
elk project na afl oop te evalueren via 
een klanttevredenheidsonderzoek. 
Deze onderzoeken zijn gebaseerd op 
de ontwikkeling, acquisitie, uitvoe-
ring, oplevering en nazorg. Waar-
door Aan de Stegge continu de eigen 
werkwijze kan verbeteren, en met 
succes.
Want de uitkomsten van de klantte-
vredenheidsonderzoeken laten een 
ongekend hoge gemiddelde score 
zien van 8,4! Absolute topper is 

opdrachtgever Garfi eld Aluminium 
die een waardering gaf van liefst 
9,3, voor de ontwikkeling en reali-

satie van hun nieuwe bedrijfspand 
in Cuijk. Aan de Stegge Twello, daar 
kan Voorst trots op zijn!

Bredenoord Aggregaten
Diverse technische Stageplaatsen
Innovatieve Lead Engineer 
met creatieve drive
Advisor Rental Solutions 

Intermontage wanden, 
plafonds, interieurbouw
Ervaren calculator met 
commercieel inzicht voor onze 
afdeling interieurbouw

Linthorst Culinair
Stagiair Marketing&Sales

Schoneveld Breeding 
plantenveredeling
Medewerker ICT (ca. 20u/wk)

Aan de Stegge 
bedrijfshuisvesting
Stage/afstudeerplekken 
MBO-HBO bouwplaatsen, 
engineering of projectverwerving

Thermen Bussloo 
wellness & hotel
Directiesecretaresse
Medewerker fi n. administratie
Weekendhulp saunaplein
Medewerker technische dienst
Online Marketeer
Stagiaire Marketing&Sales
Schoonmaakmedewerker
Medewerker bediening, oproep
Shiatsu masseur
Medewerker linnenkamer
Masseur, weekendhulp
Medewerker saunaplein

Trimenzo woon- en thuiszorg
Ervaren & startende 
wijkverpleegkundigen
Vrijwilligers

Gemeente Voorst
Stageplaatsen op de afdelingen 
Burgerzaken
Juridisch/administratief
Groen&grondgebied
Handhaving
Milieu en afval
Ruimtelijke ontwikkeling
Vergunningen

Wasco verwarming & sanitair
Manager regionale accounts zuid
Product Manager Verwarming

Zozijn ondersteunt mensen 
met beperkingen
Vrijwilligers

ziektekosten. Er zijn ook aantrekke-
lijke subsidiemogelijkheden. Wilt u 
als werkgever meer weten? U hoeft 
voortaan maar naar 1 loket, want 
via Leny Ham, gemeente Voorst, kan 
alles piekfi jn en heel snel geregeld 
worden. 

Bel, geheel vrijblijvend, Leny Ham 
0629 43 15 22. Wethouder Hans van der Sleen.
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Bussloo, De Vecht, Klarenbeek, Steenenkamer, Posterenk, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Voorst, Wilp en Wilp-Achterhoek
Gemeentelijke informatie

#VeranderingenVoorst: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet

Vraag en Antwoord

Vergoeding Eigen Risico minima aanvragen?
Voorheen vergoedde de ‘CER regeling’ het eigen risico van je ziektekostenverzekering. In 2014 heeft het rijk de regeling afgeschaft. 
Afgelopen zomer heeft het CAK de betrokkenen een brief met antwoordkaart gestuurd. 

De gemeente Voorst wil minima, die het eigen risico voor hun ziektekostenverzekering zelf betalen, hiervoor blijven vergoeden. Maar 
de gemeente krijgt hier minder geld voor. Inwoners die niet meer inkomen hebben dan 110% van de bijstandsnorm kunnen een com-
pensatie à € 5 per maand van het eigen risico krijgen. Wie een hoger inkomen heeft, komt niet in aanmerking voor compensatie. 
Het aanvraagformulier voor compensatie over 2014 kan je downloaden op www.voorst.nl of telefonisch opvragen (0571) 27 92 81. 

Minima met de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente Voorst bij Salland verzekeringen (speciaal voor inwoners met 
een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm) krijgen het eigen risico automatisch vergoed. Zij hoeven deze dus niet aan te 
vragen. Meer informatie www.voorst.nl .

 Huisarts: vertrouwd en bekend

De huisarts is voor veel inwo-
ners een bekend en vertrouwd 
adres voor lichamelijke of an-
dere klachten, vragen of zor-
gen. Maar de huisartsen in de 
gemeente Voorst zijn geen 
onderdeel van het kernteam 
Maatschappelijk Netwerk 
Voorst, dat vanaf 1 januari 
vanuit het Kulturhus werkt. 
Hoe zit dat precies? Dat legt 
huisarts Norbert Schilder 
graag uit.

Weg wijzen
“Natuurlijk maken we deel uit 
van het totale netwerk in Voorst 
dat zorg en ondersteuning biedt 
aan inwoners. Als huisarts ben ik 
zelf een soort generalist: ik weet 
van een heleboel dingen wat. We 
werken al steeds meer met spe-
cialisten: praktijkondersteuners 
die ons op het gebied van bij-
voorbeeld diabetes, geestelijke 
gezondheidszorg en ouderen-
zorg ondersteunen. Zij hebben 

meer tijd dan wij om deze spe-
cifi eke groepen patiënten de be-
geleiding te geven die ze nodig 
hebben. De gemeente krijgt de 
jeugdzorg als taak erbij. Wij ver-
wachten dus als huisartsen ook 
meer vragen op dat vlak. Ook 
daar kan een praktijkondersteu-
ner misschien een goede aanvul-
ling zijn.” De gespecialiseerde 
praktijkondersteuners van de 
huisartsen hebben nu al regel-
matig contact met de professi-
onals uit het kernteam. Samen 
kijken ze met de inwoners wat 
de vraag is en welke behoefte er 
is. Ze kennen en wijzen de weg 
naar voorzieningen en naar spe-
cialistische zorg, als dat nodig 
is.

Jarenlang betrokken
Een huisarts is vaak jarenlang 
betrokken bij mensen en hun 
gezin. Norbert Schilder: “Daar-
om zijn we een vertrouwd en 
natuurlijk aanspreekpunt voor 
mensen.  Dat blijft ook zo. De 
extra taken die binnen de ge-
meente een plek gaan krijgen 
na 1 januari, moeten we samen 
vorm geven. Dat zal anders ge-
organiseerd zijn dan daarvoor, 
want er is nu eenmaal minder 
geld beschikbaar. 

Ik zie het eff ect al wel een beetje 
bij zorgorganisaties, die mede 
daardoor moeten krimpen. Lo-
caties verdwijnen en de toegan-
kelijkheid wordt minder. Maar 
de problemen worden niet min-
der. Daar moeten we elkaar wel 
scherp op houden, denk ik. Ge-
lukkig kennen we elkaar al aar-
dig goed in Voorst. Ik ben ook 
positief gestemd over hoe de 
gemeente, met de mensen die 
de uitvoering van de nieuwe 
wetten nu in hun takenpakket 
hebben, de voorbereiding op 
haar nieuwe taken oppakt. Dat 
gaat open, transparant en met 
oog voor de menselijke maat.” 

Je deelt je zorgen vaak liever met iemand die je kent

  Leerzame stage bij Raad voor de 
Kinderbescherming

“Je wordt echt met de neus op de feiten gedrukt in welke schrij-
nende omstandigheden kinderen soms opgroeien.” Wethouder 
Harjo Pinkster kijkt terug op een leerzame stage bij de Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK). In de Week van de Jeugdzorg kre-
gen bestuurders zoals wethouders en gemeenteraadsleden de 
mogelijkheid mee te lopen bij een jeugdzorginstantie: “Omdat ik 
Jeugd en Onderwijs in portefeuille heb, heb ik me hiervoor aan-
gemeld. Ik koos voor de RvdK, omdat de gemeente vanaf volgend 
jaar  met hen zal samenwerken. Ik wil dus graag meer weten over 
hun taken.” 

Dat is goed gelukt, want de 
medewerkers van de RvdK ver-
tellen graag over hun werk. Bij 
hen staat voorop dat een kind 
veilig moet kunnen opgroeien 
tot een zelfstandige volwas-
sene.” Harjo: “Ik heb onder an-
dere een overleg bijgewoond. 
Het was indrukwekkend om te 
zien hoe de professionals met 
elkaar heel nauwgezet de be-
langen van het kind afwegen.”
Meer informatie: 
www.kinderbescherming.nl

De relatie die het kernteam heeft met alle andere mensen in het 
Maatschappelijk  Netwerk Voorst zal groeien Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen

Wethouder Harjo Pinkster vertelt 
over zijn stage
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Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Gemeente Voorst Algemene ontheffi  ng sluitingsuur horecabedrijven oud en nieuw 2014 
- 2015

Besluit genomen* Z-14-03717_2014- 49303           

Hoofdweg 76 in Klarenbeek Kerstmarkt op 21 en 22 november 2014 van 10.00 uur tot 16.00 uur 
en op 23 november 2014 van 12.00 uur tot 16.00 uur

Vergunning verleend* Z-14-03755_2014-50844

Karel Doormanstraat 9 in Twello Oud en nieuw feest op 31 december 2014 van 21.00 uur tot 2.00 uur Ontheffi  ng Verleend* Z-14-03566_2014-51168

Kerkstraat 35 in Wilp Brocantemarkt op 6 december 2014 van 10.00 uur tot 14.00 uur Vergunning verleend* Z-14-03583_2014-50741

Evenementenvergunning

Parkeerplaats hoek Grote Barteldweg en 
Duistervoordseweg in Twello

Pieten speurtocht op 3 december 2014 van 10.00 uur tot 17.30 uur Vergunning verleend* Z-14-03745_2014-50542

Milieumelding

Clabanusweg 11 Klarenbeek 0-melding activiteitenbesluit Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001497

Clabanusweg 11 Klarenbeek Melding activiteitenbesluit wijziging inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001565

J.R. Krepellaan 5-7 in Klarenbeek Veranderen inrichting (stookinstallatie) Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001488

Kruisvoorderweg 4 Twello Melding activiteitenbesluit wijziging inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001524

Zuiderlaan 7 Twello Melding activiteitenbesluit oprichting milieu-inrichting Melding ontvangen Z-MELD840-2014-001550

Omgevingsvergunning

Broekhuizerstraat 10 in Terwolde Kappen 2 notenbomen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-633

Broekstraat 15 in Klarenbeek Verplaatsen uitrit Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2013-460

Broekstraat 42 in Klarenbeek Kappen 1 treurwilg Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-621

Buddezand 16 in Wilp Bouwen 1 woning op landgoed Nieuw Bellinkhof Vergunning verleend (revisie)* Z-HZ_WABO-2013-186

Deventerweg 10 in Terwolde Plaatsen bouwwerken Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-627

Deventerweg 13A in Voorst Verbouwen en restaureren van bestaande stal tot woning Ontwerp-vergunning Z-HZ_WABO-2014-388

Diverse adressen gemeente Voorst Verwijderen 5 bomen bij 3 sporthallen Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-540

Donizettiplaats 38 in Twello Plaatsen aanbouw aan voorzijde woning Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-623

Korte Struikenveenweg 2 in Klarenbeek Legaliseren schuur en veranderen schuur Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-538

Meermuidenseweg 25 in Twello Vervangen dak woning en plaatsen 2 dakkapellen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-629

Molenallee 50 in Wilp Bouwen twee zorggebouwen (Veld en Weide, gebouw C en F) Vergunning verleend (revisie)* Z-HZ_WABO-2012-000120

Molenstraat 45 in Twello Kappen 1 kastanjeboom Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-628

Molenveld 17 in Twello Plaatsen dakkapel Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-522

Oolmansweg 1 in Wilp Plaatsen luchtwasser Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-634

Oolmansweg 2 te Wilp Intrekken omgevingsvergunning OBM (milieu) Ontwerp-vergunning Z-HZ_INT-2014-001575

Oude Zutphenseweg 1 in Klarenbeek Kappen 2 elzen en 1 wilg Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-600

Rijksstraatweg (kad. TLO B 8388) in Twello Kappen 1 beuk Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-631

Rijksstraatweg (kad. Wilp C 1014) in Wilp Plaatsen kunstwerk Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-569

Schubertstraat 1 in Twello Veranderen bad-/slaapkamer in garage/berging Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-476

Sikkestraat (kad. TLO B 8657) in Twello Bouwen helft van twee-onder-één-kap woning Aanvraag ontvankelijk Z-HZ_WABO-2014-624

Sikkestraat (kad. TLO B 8657) in Twello Bouwen helft twee-onder-één-kap woning Aanvraag ontvankelijk Z-HZ_WABO-2014-625

Stinzenlaan appartementen-complex  “De 
Schaeckerhof” in Twello

Plaatsen 3 kozijnen in trappenhuis Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-587

Teugseweg 12 in Teuge Bouwen woning met bijgebouw Proceduretermijn verlengd Z-HZ_WABO-2014-550

Twelloseweg 47 in Terwolde Renoveren rundveestal Vergunning verleend* (revisie) Z-HZ_WABO-2014-165

Vaassenseweg 3 in Terwolde Aanpassingen dorpshuis Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-560

Voorsterklei 8 in Voorst Kappen 4 essen Aanvraag ontvangen Z-HZ_WABO-2014-622

Zwarte Kolkstraat 78 in Wilp Bouwen garage, schuur en carport Vergunning verleend* Z-HZ_WABO-2014-429

Sloopmelding

Nijverheidsstraat 23 in Twello Verwijderen asbesthoudende materialen uit en rondom bedrijfspand Melding beoordeeld Z-HZ_SLM-2014-626

Tijdelijke verkeersmaatregel

Parkeerplaats hoek Grote Barteldweg en 
Duistervoordseweg in Twello

Afsluiten voor alle verkeer op 3 december 2014 van 10.00 uur tot 
17.30 uur

Besluit genomen* Z-14-03745_2014-50542

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

nen zes weken na de datum van 
verzending van het besluit aan 
de aanvrager. 

Voor informatie over een besluit 
en de datum van verzending van 
het besluit kunt u bellen met 
(0571) 27 99 11. Omdat een be-
zwaarschrift geen schorsende 
werking heeft, kan tevens een 

verzoek tot een voorlopige voor-
ziening worden gericht aan: de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

 Donderdag 27 november 2014 
vindt er een vergadering van de 
welstandscommissie plaats.

De vergaderlocatie en de lijst 
met de te behandelen bouwplan-
nen worden bekend gemaakt op 
www.voorst.nl .
U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Conform artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar.

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

bekendmakingen
Week 48 26-11-2014

De gemeente Voorst geeft alle offi  ciële bekendmakingen in elektronische vorm volledig weer op www.voorst.nl en daarnaast 
in verkorte vorm in de Voorstwijzer. De ontvangen aanvragen en meldingen plus de (ontwerp)besluiten staan per rubriek 
geordend, indien mogelijk op adres. De algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten die niet tot een of 
meer belanghebbenden zijn gericht en beleidsnota's staan daarbij in het gemeenteblad. Kijk voor meer informatie op 
www.voorst.nl/actueel/bekendmakingen. Heeft u geen computer of internet? Neem dan contact op met de gemeente Voorst 
via telefoonnummer (0571) 27 99 11 of kom langs bij de receptie van het gemeentehuis.
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   Ronde-tafelgesprekken maandag 1 december 2014

Doel
Op maandag 1 december heeft de gemeenteraad weer ronde-tafel gespreken. In 
deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde on-
derwerpen, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 15 december 2014.
 
U bent van harte welkom om het gesprek in het gemeentehuis in Twello bij te 
wonen. U heeft ook de mogelijkheid om in het ronde-tafelgesprek met raadsleden 
in gesprek te gaan over geagendeerde onderwerpen. Via de griffi  e kunt u zich 
hiervoor melden via telefoonnummer (0571) 279 387, e-mailadres raad@voorst.nl 
óf bij aanvang van de vergadering. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

Maandag 1 december 19.30 uur  (raadzaal)

1. Uitgangspuntennotitie voor beleidsregels Persoonsgebonden budget 
De raad heeft de algemene kaders vastgesteld in het beleid voor het sociale do-
mein. Het college is bevoegd om nadere regels te stellen voor het Persoonsge-
bonden Budget. Vooraf toetst het college met deze raadsmededeling hoe de raad 
denkt over de uitgangspunten, zodat het college dit kan meewegen in zijn besluit.

Maandag 1 december 19.30 uur (trouwzaal)

1.  Bestemmingsplan Burgemeester van der Feltzweg Twello naast nr. 74 
Het college is voornemens geen medewerking aan een gevraagde bestemmings-
planherziening te geven, omdat binnen het betreff ende bouwvlak maximaal één 
woning toegestaan is en die staat er al (no. 76). Daarmee komt het college terug 
op een uitspraak in 2011, vanwege gewijzigd provinciaal beleid.

2. Monumenten en Cultuurhistorie, diverse ontwikkelingen 
Het college verzoekt de raad een krediet van € 40.000,- beschikbaar te stellen 
ten behoeve van de instandhouding van bijzondere waardevolle monumenten ten 
laste van de bestemmingsreserve Monumenten. 

3. Landgoed De Poll, De Nijenbeek 
Het college informeert de raad met deze raadsmededeling over de voortgang van 
de uitvoering van een motie (raadsuitspraak of opdracht aan het college van B&W), 
in die zin dat  alle genoemde punten in een anterieure overeenkomst voor het be-
stemmingsplan worden opgenomen. Er is één uitzondering: openstelling van De 
Nijenbeek zal niet vanaf 2015, maar vanaf 2016 plaats kunnen vinden.

Maandag 1 december  20.30 uur  (raadzaal)

1. Legesverordening 2015, inclusief Tarieventabel 2015 
De nu voorliggende Legesverordening 2015, inclusief de daarbij behorende Tarie-
ventabel 2015 moet worden vastgesteld om op basis van de nieuwe tarieven en 
artikelen in 2015 te kunnen heff en. De tarieven zijn gewijzigd, er zijn tekstuele 
aanpassingen gedaan en er zijn artikelen verwijderd.

2. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015 
3. Verordening rioolheffi  ng 2015
4.  Diverse verordeningen gemeentelijke belastingen 2015 (Verordening markt-

geld 2015 en Verordening toeristenbelasting 2015) 

De voorliggende verordeningen moeten door de raad worden vastgesteld om 
op basis van de nieuwe tarieven in 2015 te kunnen heff en.  De tarieven zijn 
gewijzigd.

5. Actualisatie Reserves en Voorzieningen 2014 
In de Perspectiefnota 2015-2018 is aangegeven dat het van belang is om de al-
gemene reserve vrij aanwendbaar te versterken om onzekerheden en risico’s het 
hoofd te bieden. Daartoe zijn alle algemene en bestemmingsreserves tegen het 
licht gehouden en met dit voorstel wil het college een fors aantal opheff en en de 
middelen overhevelen naar de algemene reserve vrij aanwendbaar.

6. 12e wijziging Algemene plaatselijke verordening 2006 
De VNG heeft in een ledenbrief de aanpassingen van de model-Algemene plaat-
selijke verordening (Apv) toegelicht. Het gaat om een aantal technische verbete-
ringen en het toevoegen van één nieuw artikel. Het college stelt voor deze over 
te nemen. Ook worden nu meteen onderwerpen meegenomen die betrekking 
hebben op regionale afstemming.  

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om direct bij de 
vergaderstukken te komen op www.voorst.nl. U kunt deze ook 
inzien op de website via voorst.notudoc.nl of via de (gratis) app 
Politiek Archief. In de raadzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens 
 de vergaderingen de stukken digitaal kunt bekijken via uw ei-
gen apparatuur.

 Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?  

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

Vergaderingen en bijeenkomsten:
1 december 19.30 uur Ronde-tafelgesprekken raadzaal /trouwzaal 
  gemeentehuis
9 december 19.00 uur Inloop / kennismaking  fractieingang
 Voorster politiek gemeentehuis Twello
15 december 19.30 uur Raadsvergadering raadzaal 
  gemeentehuis Twello

Informatie
Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer in-
formatie over de raadsleden. Het adres van de raad is: Postbus 
9000, 7390 HA Twello; e-mail: raad@voorst.nl, twitter: @Raad-
Voorst. Met vragen kunt u terecht bij de raadsgriffi  er, Berna-
dette  Jansen (0571) 279 217. 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens 
vindt u op internet: www.voorst.nl/gemeenteraad/raadsleden/

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

Herinrichting Martinusweg Twello

In 2015 gaat de gemeente Voorst 
onderhoud uitvoeren op de Mar-
tinusweg in Twello. De ontwerp-
notitie en het voorlopig ontwerp 
liggen ter inzage. Schriftelijk re-
ageren is mogelijk tot en met 19 
december 2014.

Herinrichting
De herinrichting bestaat onder 
andere uit het vernieuwen van 
de riolering, het afkoppelen van 
het hemelwater en snelheidsbe-
perkende maatregelen om het 

bestaande 30-kilometergebied 
te ondersteunen. Uitgangspunt 
hierbij is het beschermd dorps-
gezicht van Duistervoorde.

Ontwerp bekijken
De ontwerpnotitie en het voor-
lopig ontwerp zijn ter inzage 
op www.voorst.nl en in het ge-
meentehuis. 
Op dinsdag 9 december is er van 
18.00 uur tot 20.00 uur een in-
loopavond bij De Vier Seizoenen, 
Kerklaan 1 in Twello. U kunt dan 

het ontwerp bekijken en er zijn 
medewerkers van de gemeente 
aanwezig om uitleg te geven 
over het ontwerp. 

Reageren
Reageren is mogelijk tot en met 
19 december 2014 onder ver-
melding van ‘Herinrichting Marti-
nusweg’, schriftelijk bij B&W van 
Voorst, Postbus 9000, 7390 HA 
Twello of per mail: 
gemeente@voorst.nl .

Start na de winter
Na het beoordelen en afwegen 

van de reacties op hun haalbaar-
heid volgt een eventuele aanpas-
sing van het ontwerp. 

Als daarna het aangepaste ont-
werp vastgesteld is door het 
College van B&W kan het bestek 
gereed gemaakt worden en star-
ten de buitenwerkzaamheden na 
de winter in 2015. 

Informatie
Meer informatie www.voorst.nl . 
Als u vragen heeft kunt u con-
tact opnemen met de gemeente 
Voorst, Henk Bolderman telefoon 

(0571) 27 93 72 of Cecile van 
der Linden telefoon 
(0571) 27 93 94.
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Openingstijden diverse balies
ma. t/m vrij. 08.30 - 12.15 uur
Openingstijden Burgerzaken
ma. t/m vrij. 08.30 - 14.00 uur & ma. avond 17.00 - 20.00 uur

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

www.twitter.com/gemeente_voorst

www.facebook.com/gemeentevoorst

JouwGGD speciaal voor jongeren

JouwGGD is een door de GGD 
ontwikkelde website die zich 
specifi ek richt op jongeren in 
de leeftijd van 13 tot 23 jaar. 
Jongeren kunnen hier betrouw-
bare informatie vinden over on-
der andere gezondheid, relaties, 
seks, alcohol, roken en drugs. Ze 
kunnen openbaar reageren op de 

onderwerpen of vragen hierover 
stellen op JouwGGD.  
Het is ook mogelijk om (ano-
niem) te chatten op werkdagen 
van 15.00 uur tot 17.00 uur en 
van 19.00 uur tot 21.00 uur met 
een GGD-arts of jeugdverpleeg-
kundige. Buiten deze tijden kun-
nen jongeren een mail sturen en 

krijgen ze binnen twee werkda-
gen antwoord.

Lichamelijke ontwikkeling 
De meest gestelde vragen op 
JouwGGD gaan over seksualiteit, 
eenzaamheid en lichamelijke ont-
wikkeling. Dit zijn onderwerpen 
die jongeren eerder anoniem be-
spreken dan in een face-to-face ge-
sprek. JouwGGD is een laagdrem-

pelige aanvulling op het bestaande 
hulpaanbod van de GGD voor jon-
geren. 

Informatie
Meer informatie: www.voorst.nl
Heb je vragen of ben je op zoek 
naar persoonlijke ondersteuning? 
Voor al je vragen over opvoeden 
en opgroeien  kun je terecht bij 
het CJG: www.cjgvoorst.nl

Nieuwe voorzitster voor 
sportvereniging

TERWOLDE.- Op de onlangs ge-
houden jaarvergadering van sv 
Terwolde hebben de leden una-
niem een nieuwe voorzitter geko-
zen. Andrea van de Berg is geko-
zen als de nieuwe voorzitster. 

Andrea stelde zich hierna aan de 
leden voor en vindt het een voor-
recht om de leiding te nemen bij 
deze mooie club en hoopt op een 
prettige samenwerking met mede 
bestuursleden en de vele vrijwil-
ligers binnen de club. Samen de 
schouders eronder en het komt 
zeker goed. Tijdens deze jaarverga-
dering werden weer vele leden ge-
huldigd voor hun trouwe lidmaat-
schap. De volgende leden werden 

gehuldigd voor hun 25 jaar onaf-
gebroken lidmaatschap: Freddo 
Zweers, Melvin Huisink, Arno 
Nikkels, William Stempher, Giny 
Dolman-Vos, Jordi Meulenbroek 
en Niels Nijhof. Freddo en Mel-
vin waren helaas verhinderd. De 
volgende leden werden gehuldigd 
voor hun 40 jaar onafgebroken lid-
maatschap: Henri Wijngaards, Bert 
Jan Udink, John van Eijk, Kees 
Sellis, Henry Leurink, Anton ter 
Mate, Bennie Doeve, Erna Pas, en 
Karel Hogeboom. Het volgende lid 
werd gehuldigd voor zijn 50 jaar 
onafgebroken lidmaatschap: Piet 
Junte. Bovendien werd Jan Lub-
berts gehuldigd voor zijn 75 jaar 
onafgebroken lidmaatschap.

Jubilarissen sv Terwolde.

Diverse herfstactiviteiten 
bij De Kribbe
WILP.- Bij Museum Lunchcafé De Kribbe worden deze maand een aan-
tal leuke herfstactiviteiten georganiseerd. Nu de mais van het land is, 
de ganzen naar warmere streken trekken en het blad begint te vallen is 
het tijd voor gezelligheid binnen. Zo is er komende donderdag 27 no-
vember weer een herfstavond buffet. Een buffet gemaakt van prachtige 
herfstingrediënten. Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen, er 
is een beperkte hoeveelheid plaats. Deelname € 20,50 per persoon. Kijk 
voor meer informatie op: www.dekribbe.nl/agenda/diner-buffet. Op za-
terdag 29 november is het spelletjes avond bij De Kribbe. Onder leiding 
van het vaste team van De Kribbe wordt het enige echte ‘Kribbe Bingo’ 
spel gespeeld.  De Kribbe is geopend vanaf 19.00 uur. Zondag 30 no-
vember is het cadeautjesmarkt bij Museum lunchcafé De Kribbe. Op de 
cadeautjesmarkt vindt u diverse kramen met leuke cadeau artikelen voor 
de feestdagen. Museum Lunchcafé De Kribbe is te vinden aan de Weerd-
seweg 6a in Wilp.

Wereldwijde vacaturebank 
voor de agrarische sector
REGIO.- Binnen de internationale 
agrarische sector bestaat een steeds 
grotere behoefte aan tijdelijk- en 
vast personeel. Het wordt echter 
steeds lastiger om goed geschoold 
personeel te vinden. Global AG Jobs 
speelt hierop in door werkgevers en 
werknemers bij elkaar te brengen 
op haar wereldwijde vacaturepor-
tal globalAGjobs.com. Kandidaten 
kunnen eenvoudig en gratis een 
profiel aanmaken en rechtstreeks 
solliciteren op de internationale 

vacatures. GlobalAGjobs.com biedt 
vacatures voor zzp’ers, vaste werk-
nemers en seizoenskrachten. Voor 
kandidaten die meer ondersteuning 
wensen, bij bijvoorbeeld het aan-
vragen van een visum, of die een 
persoonlijke bemiddeling wensen 
biedt het moederbedrijf van glo-
balAGjobs.com HuizingHarvest 
uitkomst. Daar kun je terecht voor 
advies op maat, persoonlijke be-
geleiding en ondersteuning. Voor 
meer informatie over het aanmaken 

van je profiel op globalAGjobs.com 
bekijk de animatie video. Werkge-
vers kunnen een profiel aanmaken, 
gratis vacatures plaatsen en cv’s in-
kijken. Wanneer zij een geschikte 
kandidaat gevonden hebben kun-
nen zij de naw-gegevens van de be-
treffende kandidaat kopen en con-
tact opnemen. Binnenkort wordt 
ook de nieuwe feature solliciteren 
via de webcam gelanceerd. Voor 
meer informatie zie www.huizing-
harvestprojects.com

Nog geen besluit kunnen nemen over jouw 
nieuwe vloer? Kom dan nu naar de winkel en 

laat je inspireren door ons prachtige aanbod! 
Tijdelijk profiteer je zelfs van 25% korting!

Actie geldt van 1 t/m 13 december 2014

Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

OP DIVERSE VLOEREN
25% KORTING

http://www.dekribbe.nl/agenda/diner-buffet
http://email.prnewswire.com/wf/click?upn=HB3-2FLsKbhShrcBbafidImI1IBkJ7aOOIr2WXEIsC4PQHCuUX22HP6o-2Fk6aRx7elxvS-2BvBBCwyXHKf-2FuB6W0bPA-3D-3D_pOS8cRLXKeh1ILTpCOCTteIrx0gm20BvliQEZStMqqxbncv39PE1XTvV4EjuMPFU-2BbT7PFrpgXb8PVvtmAf720V2Q1empDQWKfA7Fe5hCLLdkMdlZBgPPOs11qwjf-2F2-2FNlUSnZM2V-2F4gWDS6QZnEqBHSEYTF5OGKW8njbDGmYavT-2Fh17iFBHc68oIQK78twtSYv9jxQXF82t7u4o1AGIBlFhFrTi6lSP7gxxMyJAe7lEijv4QmS71HSPFiac0Dhj2RWyu1P32b7-2FStoiDo2Eh-2BEttyDK0Fls-2FlPKH4LTpnTKJ3zak4jMTE133DlhEZ44maW-2F4OQu-2F6-2BDt9hYJ6lljdYn-2Feew6D2jgF99LEoD8qw-3D
http://email.prnewswire.com/wf/click?upn=J6qBPRVgziwoCR2OIJDNfQQ1X5x65CpHgKj8E1eQX1dRu5jyfP2GLtVaaNqrXmj4_pOS8cRLXKeh1ILTpCOCTteIrx0gm20BvliQEZStMqqxbncv39PE1XTvV4EjuMPFU-2BbT7PFrpgXb8PVvtmAf720V2Q1empDQWKfA7Fe5hCLLdkMdlZBgPPOs11qwjf-2F2-2FNlUSnZM2V-2F4gWDS6QZnEqBHSEYTF5OGKW8njbDGmYavbOuuFGs-2BtKnhGHi0QulIXhSGgigIEo4NlZaMDZnBMZggm2f0oE28kvNBLJw6yoqxZgVqiW0ClyY2IHH5Cp2o4I51X7tuiddHagkh2SPtpAgXYuXW5W-2F1J7tCDZdzlBDrlSmbDkk-2FG-2B2e1rBXuyXBYEQxqeFMx33f5-2FnrYxDbXhj9EeqLIj6S4cwfMspu3f4w-3D
http://email.prnewswire.com/wf/click?upn=J6qBPRVgziwoCR2OIJDNfQQ1X5x65CpHgKj8E1eQX1dRu5jyfP2GLtVaaNqrXmj4_pOS8cRLXKeh1ILTpCOCTteIrx0gm20BvliQEZStMqqxbncv39PE1XTvV4EjuMPFU-2BbT7PFrpgXb8PVvtmAf720V2Q1empDQWKfA7Fe5hCLLdkMdlZBgPPOs11qwjf-2F2-2FNlUSnZM2V-2F4gWDS6QZnEqBHSEYTF5OGKW8njbDGmYavbOuuFGs-2BtKnhGHi0QulIXhSGgigIEo4NlZaMDZnBMZggm2f0oE28kvNBLJw6yoqxZgVqiW0ClyY2IHH5Cp2o4I51X7tuiddHagkh2SPtpAgXYuXW5W-2F1J7tCDZdzlBDrlSmbDkk-2FG-2B2e1rBXuyXBYEQxqeFMx33f5-2FnrYxDbXhj9EeqLIj6S4cwfMspu3f4w-3D


Je proeft ‘t verschil...

My Way
Van Ghentstraat 7, 7391 CR  Twello

M   O   D   E

De onderstaande ondernemers zijn op 

haar normale openingstijden geopend.:

De Knipoog

V A N  D E  W O R P

t t verschil...hilvet 

Zondag 30 nove

van 12.0
KOOPZO

In het centrum een Pietenorkest 

met strooigoed. En voor de 

kinderen een grote draaimolen!



TWELLO CENTRUM Marktstraat Twello
DEVENTER  Winkelcentrum Colmschate
W
E

TW
DE

Schoolstraat 63 - 7391 DA  Twello  
(0571) 26 27 27

Twello Duistervoordseweg 2 - Tel. (0571) 27 52 00

Wijnhuis Slijterij
Ruud Bakker

ember

00 tot 17.00 uur
ONDAG TWELLO

®

Marktstraat 2 Twello

Bovenstaande winkels zijn open van 12.00 - 17.00 uurGratis parkerenP
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Van Ghentstraat 9-11 Twello - Tel. 0571 271885
WWW.GENWTWELLO.NL

drogisterij - parfumerie - schoonheidssalon

Uw             GezondheidsWinkel Twello

* geldig t/m 6 december 2014

Voor de Dames
25% kortingop 30 of 40 ml 

van Mexx, Bruno Banani of Christina Aguilera

Voor de Heren
25% korting
op 30 of 50 ml van Mexx of Bruno Banani

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

Schrijverscafé Galerie De Statenhoed

De herfst als inspiratiebron
TWELLO.- Het najaar, het seizoen van de vergankelijkheid. Al eeu-
wen een onuitputtelijke inspiratiebron voor schrijvers en dichters. j.c. 
Bloem schreef het gedicht ‘November’ en de eerste regels luiden: Het 
regent en het is november. Weer keert het najaar en belaagt het hart, 
dat droef, maar steeds gewender zijn heimelijke pijnen draagt.

Er moeten stoelen worden bijge-
zet want het bezoekersaantal is 
indrukwekkend. Er is steeds meer 
belangstelling voor poëzie en het 
geschreven word. Deze keer wat 
officiëler met een heus katheder, 
het traditionele spreekgestoelte. 
Herfst is het thema, al houdt zich 
niet iedereen eraan, wat niemand 
stoort. De aftrap wordt gedaan 
door Herman P., die ondanks het 
uitvallen van de lichtbron nog pri-
ma kan lezen omdat hij bijgelicht 
wordt door een iphone. In een ge-
dicht beschrijft hij het leven van 
een blad van geboorte tot dood. In 
vele gedichten en verhalen die vol-
gen wordt aandacht geschonken 
aan verstilling, de prachtige herfst-
kleuren, paddenstoelen, ja zelfs 
pompoensoep. Een jaargetijde dat 
uitnodigt ‘naar binnen te gaan’ en 
herinneringen oproept aan een 
overleden moeder of broertje. Ook 
de winter krijgt volop aandacht, 
vrijwel alle gedichten en verha-
len met een persoonlijke noot. 

De Duitse Barbara (Nee, niet de 
redactrice!) heeft wat moeite in 
het Nederlands te schrijven, maar 
toch de moed gevat te dichten. Ze 
is bezig met een bundel van korte 
verhalen, ‘Mozaïek’ gaat ze het 
noemen. 

En dan Neletta 
Die de meest uiteenlopende on-
derwerpen en thema’s humoris-
tisch kan verpakken en telkens 
zorgt voor hilariteit en daarmee 
de lachspieren van de aanwezi-
gen soepel houdt. ‘Hondenhaat-
ster” heeft ze haar met cynisme 
doorspekte ballade genoemd, die 
eindigt met rattengif. Ook Henk is 
zo’n portret, de sing a songwriter, 
maar deze keer zonder zijn gitaar. 
Ook hij zorgt voor lachsalvo’s als 
hij vertelt over zijn verloren bril, 
onaangekondigd bezoek en een 
niesbui tijdens het douchen. Het 
zijn soms enkele zinnen, losse kre-
ten of verzamelde krantenartike-
len met grappige woordspelingen 

die voor uitbarstingen van plezier 
zorgen. Tinus die uitsluitend dicht 
in het dialect van Twello leest een 
kort gedicht over een ‘harfsblad’. 
Peter v.d. W. is meer beschouwend 
en doet voor zijn korte verhalen 
meestal inspiratie op in een café of 
op een terras, waar hij mensen (en 

honden) opserveert. Zijn verhalen 
zijn dan ook uit het leven gegre-
pen en meestal zeer herkenbaar of 
wekken verbazing. Joop, ook on-
miskenbaar een amusante verteller 
(en kundige fotograaf), leest een 
stuk voor uit een reisverslag over 
zijn bezoek aan New York. Over 

een wereldstad met al haar charme 
maar ook tekortkomingen, die lei-
den tot banale gebeurtenissen. 

Eenmalig zal het volgende Schrij-
verscafé plaatshebben op Land-
goed Kleine Noordijk op 19 de-
cember van 16.30 – 18.00 uur. 

Het was gezellig druk tijdens het Schrijverscafé. 

DE SLIMME SINT KOOPT BIJ MARSKRAMER EN PAND TIEN

VAN GHENTSTRAAT 10 
TWELLO 

TEL. (0571) 27 47 31

ZONDAG 30 NOVEMBER

KOOPZONDAG
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Dit Marskramer Vijfje is 

5 euro waard bij besteding 

van 25 euro. Geldig t/m

6 december 2014. 

* Vraag naar de voorwaarden 

in de winkel �

Kerstpakketten
Relatie geschenken

Ouderwets lekker!

Stationsstraat 10 Twello - 0571 270365  
info@mocha-mentha.nl  
www.mocha-mentha.nl

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum
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Twello 

Duistervoordseweg 29

www.xl-homeoutlet.nl

Voordeel in kwaliteit   Direkt genieten

Hoogstaande kwaliteit,   Direkt kopen,    Direkt leverbaar,   Direkt genieten    

XL Home
 Outlet

Alles

40
Korting

%

3+2 combinatie, gestoffeerd met duurzame TEXAS.
Zittingen voorzien van pocket-interieurvering. 
Super zit comfort mede door de hoge rug en lende steun

2165

1299

Minus

40
Korting

%

Zondag EXTRA open
11.00-17.00

80 40497298159 298 497
265 829498

Minus

40
Korting

%
159 4080

Woon programma Verona

Kijk voor alle items op onze website

Wit met donker blad vervaardigd uit massief en gefineerd  hout
voorzien van luxe RVS handgrepen

Tafel diverse maten leverbaar

Dressoir 2 deuren 3 laden
br. 180 cm   H. 85 cm

Armstoel op parketwielen
3 kleuren leverbaar

In samenwerking met diverse fabrikanten zijn wij in Twello gestart met onze eerste -HomeOutlet, een nieuwe no-nonsense formule XL
waar u zowel ONLINE als in de WINKEL terecht kunt. Wat -HomeOutlet biedt is kwaliteit tegen een geweldig lage prijs, altijd  korting!XL 40%

-HomeOutlet heeft geen vaste collectie maar is altijd op zoek naar diversiteit en kwaliteit welke wij aan kunnen bieden met onze vaste korting.XL
Ook hebben wij met diverse fabrikanten een deal voor het afnemen van grotere aantallen gemaakt zodat wij diverse artikelen nog na kunnen 
leveren (ook andere kleuren en opstellingen) met onze vaste korting van  Voor alle -HomeOutlet artikelen geldt de CBW garantie. 40%! XL

De lekkerste

Ze zijn er weer! Vanaf 10 december 
bakken we iedere zaterdag heerlijke  
verse oliebollen voor je.
Per stuk 0.80. 

           10 voor 7,50

Bakker Bart
Van Ghentstraat 5

7391 CR Twello
Tel: (0571) 27 25 05

Heerlijke verse
oliebollen... bij Bakker Bart!

VaVaaVVaVaVaVaaVaVVaan
777777777777

eeeeeeeeeeel:l:l::l:l:l:l:l:l:ll::lll

VVVVVVVVVVVVVVVVV
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heerlijk... ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

                        

Ze zijn er weer! Wij bakken iedere 
zaterdag heerlijke verse oliebollen.

per stuk 0.75

10 voor 6,95

Makker staakt u wild geraas, 
want ook bij ons koopt Sinterklaas.
Een fl esje van dit, een fl esje van dat 
bij Gall & Gall is keuze zat. 
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Ron en Jolanda Sterkenburg
Dorpsstraat 30, Twello, 
Tel. (0571) 27 01 20

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

Wandelen in 
Klarenbeek
Iedere eerste en derde woensdag van 
de maand wordt er samen een route 
van 7 km gewandeld in Klarenbeek. 
Iedereen kan aansluiten zonder ver-
plichtingen; aan- en afmelden is dus 
niet nodig. Vertrek om 9.30 uur van-
af het terrein van sportclub Klaren-
beek/het nieuwe Multi Functionele 
Centrum aan de Bosweg 12 in Kla-
renbeek. Na afloop is er gelegenheid 
om samen een kop koffie of thee te 
drinken in de kantine van de sport-
club. Echter net als de wandeling 
zelf, is ook dit geheel vrijblijvend.

Ons Genoegen
Op dinsdag 2 december, aanvang 
14.00 uur, is er een spelsoos dat in 
het teken staat van Sint Nicolaas en 
bingo in Ons Gebouw aan de Woud-
weg 119. Op donderdag 18 decem-
ber, aanvang 14.00 uur, is er weer 
een soos. Het kerstfeest is bedoelt 

voor alle ouderen! Voor eventuele 
vragen kunt u Inge de Visser benade-
ren, tel. (055) 301 16 00. 

Kaartavond SCK
Iedere eerste vrijdagavond van de 
maand wordt er door de kaartcom-
missie een kaartavond georganiseerd 
in het clubhuis van Sportclub Kla-
renbeek. In de maand juli en augus-
tus geldt de zomerstop. Inschrijven 
kan vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur 
worden de kaarten geschud voor zo-
wel het kruisjassen, klaverjassen en 
jokeren. Iedereen is van harte wel-
kom op deze, altijd gezellige kaart-
avond. Er zijn mooie prijzen te win-
nen.

Papier ophalen 
Oud papier wordt maandelijks op de 
eerste zaterdag van de maand in het 
Voorster gedeelte van Klarenbeek, 
Voorst en Bussloo opgehaald. De pa-
pierploeg start om 08.00 uur en dan 
dient de container, evt. kleine bun-
deltjes / dozen papier aan de weg te 
staan. Voor Klarenbeek vallend on-
der 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. 

Halve klaverjasmarathon 
in ’t Hovenhuus
DE WORP.- Op zaterdag 6 december is in ’t Hovenhuus (op de Worp) weer 
een halve klaverjasmarathon van 10.00 tot 17.00 uur met leuke prijzen. Er 
wordt gezorgd voor soep, broodjes en enkele hapjes. Inschrijven kan tot 4 
december bij  J. Oosterwegel, tel. (0570) 61 52 27 of 06 23242309. Graag om 
09.30 uur aanwezig zodat er op tijd kan worden begonnen. 

Grote Pieten Speurtocht in 
de Duistervoordseweg
TWELLO.- Op woensdag 3 decem-
ber worden er door de gezamenlijke 
ondernemers van de Duistervoord-
seweg een paar gezellige uurtjes 
voor kinderen tussen vier en acht 
jaar georganiseerd.  Op het (voor 
deze gelegenheid autovrij gemaakte) 
parkeerterrein naast Oskar’s Interi-
euradvies zullen een aantal tenten 
staan. Hier kunnen kinderen naar 
hartenlust kleuren en pepernoten 
maken. Het afbakken gebeurt bij 
de bakkerij van C 1000 Binnendijk. 
Daarnaast kunnen ze zich laten 
schminken door Annemarie en Ag-
nes. Deze twee ervaren schmink-
sters toveren de kinderen in no 
time om tot zwarte- regenboog- of 
andere pietjes, maar ook een bloe-
metje, vlinder of tijger behoren tot 
de mogelijkheden.  Hoogtepunt van 
de middag is de Grote Pieten Speur-
tocht. Dit gebeurt in kleine groepjes 
waarbij Zwarte Piet gezellig mee 
huppelt. De diverse winkeliers aan 
de Duistervoordseweg hebben een 
“Thema-Piet” in de etalage staan. De 
kinderen gaan speuren naar de Pie-

ten en raden welke Piet in welke eta-
lage staat. Natuurlijk wordt er ook 
een bezoek gebracht aan  de slaapka-
mer van Sinterklaas. Als de Sint moe 
is van alle drukke werkzaamheden 
rust hij uit bij woonadviseur Pijnap-
pel. Kinderen kunnen vanaf de aan-
komst van de Sint op 15 november 
ook al tekeningen in de brievenbus 
bij Pijnappel doen. Alle tekeningen 
worden als verrassing voor Sinter-
klaas opgehangen achter zijn bed. 
Uit alle tekeningen en kleurplaten 
die tot en met 3 december ingele-
verd kunnen worden zoekt de Sint 
de mooiste drie uit. Die worden na-
tuurlijk met een prijsje beloond. Dus 
zet wel je naam, leeftijd en telefoon-
nummer op de achterkant van de te-
kening.  Op 3 december krijgen alle 
kinderen na afloop van de middag, 
die van 14.00 tot 16.00 uur duurt, 
een kleine verrassing. Voor drin-
ken en een gezonde traktatie wordt 
ook gezorgd. Dus ouders gun uw 
kind(eren) samen met hun leeftijd-
genootjes deze gezellige middag en 
meld ze aan via: pietenspeurtocht@

hotmail.com, dit kan tot en met 29 
november. Naam en leeftijd opgeven 
is voldoende, daarbij moet ook de 
naam en het telefoonnummer  van 
de volwassene staan die met hen 
meekomt. Ondanks het feit dat er 
voldoende begeleiding op het plein 
aanwezig zal zijn is het namelijk de 
bedoeling dat de kinderen niet al-
leen komen, dit in het kader van vei-
ligheid. De organisatie heeft er zin in 
en jullie vast ook!

Kinderuitje dieren schilderen
KLARENBEEK.- De werkgroep Kids for Animals OverGelder heeft weer een leuk uitje bedacht voor haar jeugdleden 
en hierbij zijn andere kinderen ook van harte welkom! Op zaterdag 29 november worden de kinderen om 12.45 uur 
verwacht in de ‘Barchhutte’ in Barchem om onder begeleiding van een schilder te leren hoe ze het beste een dier 
kunnen schilderen. Via een foto je eigen huisdier schilderen behoort ook tot de mogelijkheden.
Voor aanmelden en meer informatie, zie kopje ‘nieuws’ op www.kfaovergelder.dierenbescherming.nl. 

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum

mailto:pietenspeurtocht@hotmail.com
mailto:pietenspeurtocht@hotmail.com
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Stationsstraat 27 | 7391 EH Twello | 06-54912001 
www.ijssalonzaza.nl

IJSTAART

De feestdagen komen er 
weer aan, bestel nu alvast 

een luxe 6-8 persoons

Geef uw bestelling door in de 
ijssalon of via onze website

slechts €13
,95

Optreden Twells Vergiet en popkoor Breakout in Vier Seizoenen

Lol van muziek maken voorop
TWELLO.- Geen sprake van een 
schaars aantal bezoekers, eerder 
personeelstekort bij de Vier Sei-
zoenen. Want de zaal was stamp-
vol. Het Twells Vergiet is niet meer 
weg te denken uit het muzikale 
circuit in Twello en omstreken. 
De spits werd afgebeten door pop-
koor breakout uit Klarenbeek, dat 
een gastoptreden verzorgde. Sa-
men met de band zorgden zij ook 
voor de slotakkoorden. Dirigente 
Marinke Hamers koos voor een 
afwisselend en spannend reper-
toire uit de jaren zestig tot heden, 
ballads, soul, evergreens maar 
ook rock and roll, gebaseerd op 
de sixties en zeventies.

“Wij zijn hier voor het eerst en tre-
den ook voor het eerst op met het 
Twells Vergiet, maar hebben erg veel 
lol samen,” lacht Marjolein Brugge-
man, voorzitter breakout. Het koor 
is al in 1996 opgericht en sindsdien 
steeg het ledenaantal gestaag. 36 
dames en 4 heren zorgen voor veel 
‘Schwung’ en bewogen gemoederen 
door hun muzikaliteit en zangpres-
taties. Met onder andere Hallelujah, 
Listen to the Music, Mr. Rock and 
roll stelen zij de show. Na het optre-
den van het koor speelt de band in 
twee lange sets de rest van de avond 
vol. Suzet, inmiddels bekend en ge-
liefd als vaste gastzangeres en vocaal 
speerpunt en Guus Ketelaar met zijn 
mondharmonica zijn onmisbaar bij 
dit optreden en maken het geheel 
compleet. De formatie zorgt voor 
veel muzikale gezelligheid en een 
aanstekelijke mix die uitnodigt om 
te dansen. Met strak drumwerk, 
gierende gitaarsolo’s en snerpende 
mondharmonica geven zij nieuw 
elan aan de traditionals uit de 60-er 
en 70-er jaren. 

De lol van muziek maken 
Nog steeds is de lol, die iedereen aan 
het muziekmaken beleeft, het voor-
naamste van hun optredens. 
De nummers van het Twells Ver-
giet, Nederlands en Engelstalig en 
op deze avond zelfs in het Duits 
van onder andere de Rolling Stones, 
Mamford en Sons, Johnny Cash, 
Neil Young, Gold Play, The Beatles, 
Johnny Nash, Liquido etc. sluiten 
op deze avond naadloos aan bij het 
repertoire van het koor. Het publiek 
wordt verblijd met een hele reeks 
van gezellige meezingers. De her-
kenbaarheid maakt emoties los en 
het is duidelijk dat de muzikanten 
met hart en ziel spelen en zingen 
met indrukwekkend stemgeluid. Ter 
ere van de onlangs overleden Fred 
Bartel, die anderhalf jaar aan de 
band was verbonden, wordt ‘After 
midnight’ ten gehore gebracht. En 
na even de keel gesmeerd te hebben 

door middel van een paar slokjes 
gerstenat klinkt een song van Gol-
den Earring nóg beter. Geweldige 
stemmingmakers, de bandlieden 
van dat Twells Vergiet en na elke 
song ovatie. 

“Just can’t get enough” van Depe-
che Mode klinkt door de zaal en 
alle aanwezigen denken daar nét zo 
over. Skandal um Rosi wordt uiter-
aard in het Duits gezongen en is bo-
vendien ook nog uitstekend te vol-
gen dankzij een perfecte uitspraak 
van de zanger/drummer. Na het ver-
zoek om méér gitaar te monitoren, 
zingt de ‘bon vivant’ met pretogen, 
Harrie genoemd, overtuigend en 
meeslepend ‘Rebel rebel’, een song 
van David Bowie uit 1974. Tot in 
de kleine uurtjes blijft de stemming 
erin, er wordt gezongen en gedanst. 
Geen poeha…..wel lol! De muziek 
bepaalt de sfeer!

Lol van het muziekmaken staat onverminderd voorop. 

Toneelgroep Voorwaarts 
gaat ‘t klooster in!
TWELLO.- Ook in 2015 zal Toneel-
groep Voorwaarts weer een nieuw 
toneelstuk op de planken brengen. 
Als iedereen weer bijgekomen is 
van de drukte rondom de feestdagen 
kan er weer genoten worden van een 
ontspannen avondje cultuur! In de 
laatste twee weekenden van januari 
presenteren zij aan u “Broeders bij 
nonnen, waar zijn we aan begon-
nen?”, een blijspel in drie bedrijven, 
geschreven door Willem de Groot. 
Sinds half augustus is de toneelgroep 
al druk met de voorbereidingen bezig. 
Kostuums zijn uitgezocht, de tekst zo 
goed als machtig en een prachtig dé-
cor is in aanbouw. Zo vlak voor de 

feestdagen beginnen de spanningen 
langzaam op te lopen, de uitvoerin-
gen komen steeds dichterbij. Het stuk 
speelt zich, zoals de titel al verraadt, 
af in het klooster. De nonnen heb-
ben te lijden onder het schrikbewind 
van een strenge Moeder-Overste. Een 
brief van hoger hand lijkt de situatie 
te doorbreken want vanwege bezui-
nigingen zal een aantal broeders in 
het klooster moeten worden gehuis-
vest. Voor de nonnen een aangename 
verandering maar Moeder-Overste 
is in alle staten. Ze zet alles op alles 
om de nieuwe bewoners weer weg te 
krijgen. Met list en bedrog lijkt dat 
nog te lukken ook. Gelukkig krijgen 

de nonnen steun van aardige werklui 
die het één en ander in het klooster 
moeten aanpassen in verband met de 
komst van de broeders. De ontkno-
ping is even verrassend als weerzin-
wekkend. Broeders bij nonnen, waar 
zijn we aan begonnen?

Kaarten bestellen?
Vanaf 1 december zijn de kaarten 
à € 7,50 per stuk, te koop bij Boek-

handel Oonk en Kapsalon Korten. 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid 
om tot 17 januari 2015 kaarten te be-
stellen via: www.toneelgroepvoor-
waarts.nl. Wellicht zoekt u nog een 
Sint- of kerstgeschenk, verras uzelf 
of een ander met een avond toneel.

Theatermenu Korderijnk
Vanwege succes in de voorgaande 
jaren, kunt u ook dit jaar weer genie-

ten van het theatermenu bij Brasse-
rie Restaurant Korderijnk. Om 18.00 
uur schuift u aan in het restaurant 
voor een heerlijk keuzemenu. Di-
rect aansluitend kunt u om 19.30 
uur plaatsnemen in de zaal voor 
het toneelstuk. Een combinatie van 
culinair en cultureel genieten voor 
€ 37,50 er persoon (eten + een toe-
gangskaart). Reserveren kan bij Bras-
serie Restaurant Korderijnk.

De slimme sint koopt bij intertoys

Zondag 30 november 
koopzondag 

van 12.00 tot 17.00 uur
BESTE ASSORTIMENT

SCHERPSTE PRIJZEN

KLANTVRIENDELIJK

ACTIES EN AANBIEDINGEN

Alleen geldig bij Intertoys Twello van donderdag 13 september t/m zaterdag 15 september 2012.

Dorpsstraat 22  

Twello   

(0571) 200022

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum

http://www.toneelgroepvoorwaarts.nl
http://www.toneelgroepvoorwaarts.nl
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Wie heeft er in uw omgeving een LEUK VERWENPAKKET VERDIEND, bestaande uit 
deze LEUKE ETOS WINTER SPECIAL PRODUCTEN. Wilt u iemand in het zonnetje 
zetten vul dan een kaartje in en hang deze in ONZE WENSBOOM.

Tot en met de kerst kiezen wij iedere week een kaartje en stellen dan voor die persoon een leuk pakket samen!

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

Twello live zaterdag 29 november bij de 4 horeca bedrijven
Bij eetcafé Gewoon Twelle van 19.00-21.00 uur

STEREO HEART
Speciaal voor deze avond 
serveren wij een 3-gangen menu 

voor slechts € 18,50
Schoolstraat 10 Twello | 0571-273473
cafetaria | eetcafé | zaal
www.gewoontwelle.nl

rectifi catie

Geslaagde optredens Opwaarts en Pandora!

Wessel Kelder 60 jaar en Diny Klopman 
40 jaar bij Opwaarts

KLARENBEEK.- De Klarenbeekse christelijk Gemengde Zangvereni-
ging Opwaarts verzorgde afgelopen vrijdagavond een geslaagde uitvoe-
ring in Ons Gebouw aan de. Wessel Kelder is 60 jaar en Diny Klopman 
40 jaar bij Opwaarts. Beiden werden geëerd voor hun bijdragen! Na de 
pauze volgden de jongste schetsjes en zang van de Apeldoornse caba-
retgroep Pandora. 

Opwaarts
De zangvereniging zong onder lei-
ding van dirigent Klaas de Haan een 
elftal liederen, waaronder verschil-
lende Duitse-, Engelse- en Neder-
landse liederen. Het vijftien perso-

nen sterke koor zong vol inzet, waar 
nodig gevoelig en pittig. Bij het laat-
ste lied Amen zong Gerrit Oolman 
zelfs solo. De zang werd op piano 
begeleid door Klaas z’n schoonva-
der Cor Krommenhoek. Saxofonist 
Marc Dammers en Eline Dammers 
op dwarsfluit verzorgden diverse in-
termezzo’s en speelden bij bepaalde 
zangnummers ook mee. Een gewel-
dige bijdrage van beiden mag wel 
gezegd worden. Kortom een hartver-
warmend optreden van het geheel. 

Diny Klopman 40 jaar
Na afloop van het optreden werd 
Diny Klopman voor haar 40-jarig 
lidmaatschap in het zonnetje gezet 
door voorzitter Wessel Kelder. Diny 
is vanaf 21 augustus 1974 lid van 
de zangvereniging en gedurende de 
jaren 1978 tot en met 2002 zelfs be-
stuurslid. Dat Diny een zeer sociaal 
persoon is werd ook benadruk. Zo 
haalt zij leden op die zelfs ver weg 
wonen en gaat op ziekenbezoek. Een 
afgevaardigde van de Koninklijke 
Nederlandse Zangers Bond (KNZB) 
kon door andere verplichtingen niet 
aanwezig zijn. Daarnaast kon Wessel 
niet het gewenste jubileumhangertje 
van de bond krijgen en bleef er niets 
anders voor Diny over dan een zilve-
ren ‘reserve’ speld. Van de vereniging 
kreeg Diny een prachtig bos bloemen. 

Wessel Kelder 60 jaar
Wessel Kelder zelf werd verrast door 
Gerrit Oolman, die tenor Wessel in 
het zonnetje zette in verband met 
zijn 60-jarige lidmaatschap. Wessel 
is vanaf 25 januari 1954 lid van de 
zang, vanaf zijn dertiende?  Dit blijft 
een vraag. Wessel ging niet in op zijn 
leeftijd. Wessel is vanaf 1957 lid van 
het bestuur, was tevens secretaris en 
vanaf 1989 voorzitter. De KNZB kent 
geen onderscheiding voor 60 jaar lid-
maatschap. Zodoende werd er aan 
gedacht dat de zang hem maar een 
vakantie aan te bieden naar Gran Ca-
naria of een dagje Juliana Toren, waar-
van ze wisten dat hij beiden niet zou 
accepteren en dat de vereniging er zelf 
ook geen geld voor heeft. Van het koor 
kreeg Wessel uiteindelijk een grote 
doos met onbekende inhoud en niet 
te vergeten een prachtig bos bloemen. 

Pandora
In de pauze was er een verloting 
en aansluiten volgde een nieuw 
optreden van de cabaretgroep / 
vrouwentoneelgroep Pandora, van 
de N.V.v.H. Vrouwenwerk te Apel-
doorn. Er werd een totaal van maar 
liefst 24 thema’s van hun ondertus-
sen negende programma, met de 
naam ‘Kakelbont’, vertolkt in de 
vorm van schetsjes en liederen. Het 
werd genieten en lachen. 

De in bloemen gehulde Wessel Kelder en Diny Klopman te midden van het koor Opwaarts.

NIVON-wandeling
REGIO.- Twee maal per maand organiseert het NIVON (vereniging voor natuur-
vrienden) een wandeling, die voor iedereen toegankelijk is. Zaterdag 6 december 
gaat de wandeling vanaf halte Boxbergerweg bij Wesepe naar Diepenveen, 12 km. 
Een afwisselende wandeling door bos, landelijk gebied, langs Huis Boxbergen, door 
landgoed de Hei en Nieuw Rande. Verzamelen bij station Deventer. Vertrek met 
Syntusbus 165 (richting Raalte) om 9.55 uur. Uitstappen bij halte Boxbergerweg om 
10.08 uur. Retour bus 161 halte Centrum in Diepenveen om 20 over heel. Bijdrage € 
1.50 voor leden, € 2.25 voor niet-leden. Informatie en opgave: 06-42177736.

    Bloemen, zijden bloemen, boeke� en, kamer-
planten, tuinplanten, rouwbloemwerk en kado’s. 
Wij bezorgen in Twello en omstreken en 
via Eurofl orist landelijk.

Marktplein 1 | 7391 DE Twello | 0571 - 273677
aanbiedingen zijn geldig van 26 november t/m 2 december. OP=OP

Wij bezorgen in Gemeente Voorst en Deventer Wij verzorgen ook rouwbloemwerk
Wij bezo
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TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR
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Succesvol Kids Repair Café
TWELLO.- Het eerste Kids Repair café werd woensdagmiddag gehou-
den in cBS De Wingerd in Twello. Dit bijzondere Repair café werd 
geopend door de directeur Arjan Wierenga. Arjan Wierenga: “Deze 
middag is een mooie kans om leerlingen bewust te maken van duur-
zaamheid en techniek. Het ‘zelf doen’ stimuleert de talenten van de 
kinderen.”

Init iatiefneemster 
van Kids Repair Café, 
Karen van Dongen: 
“Voor Repair Café 
Deventer-Twello is 
het belangrijk ook de 
jeugd te bereiken met 
onze boodschap, dat 
je spullen kunt repa-
reren of hergebruiken. 
Na een lesochtend 
over kapotte spullen, 
laten we nu in work-
shops zien dat je van 
oude spullen mooie 
dingen kunt maken.” 
Bij het Repair Café 
werden een horloge, 
een discolicht en een 
knuffel gerepareerd. 
Naast de kledingre-
cycle-workshop was 
de workshop ‘slopen’ 
populair. Typema-
chines, koffiezetters 
en een stofzuiger 
veranderden in losse 
onderdelen. Twee meiden maakten 
van een oude Senseo een prachtig 
robothondje. Met mooie robotjes 
van onderdelen en sjaals, en tasjes 
van hergebruikte kleding waren de 
deelnemende kinderen en vrijwil-
ligers echt trots op het resultaat. De 
apparaten die niet werden gered 
gingen keurig in de Wecycle-verza-

De kinderen hadden 
er veel plezier in. 

melbak die door Expert Twello in 
de hal was gezet. Het volgende re-
guliere Repair Café heeft als thema 
‘Licht’ en is zaterdag 13 december, 
in de Kringloopwinkel in Twello. 

Schoen zetten bij De Kleine Wereld

TWELLO.- Het was al donker toen de kinderen van de onderbouwgroe-
pen van ‘De Kleine Wereld’ afgelopen donderdag ’s avonds om 18.30 
uur hun schoen mochten zetten. Ze kwamen allemaal vol verwachting 
in pyjama naar school, de meesten nog met natte haren van het dou-
chen. 

De kinderen zochten een mooi 
plekje voor hun schoen bij de ka-
chel in de mooi versierde ‘huiska-
mer’. Wat zal de Sint verrast zijn 
door de prachtige tekeningen en 
de lekkernijen voor het paard. De 
kinderen zongen uit volle borst 
sinterklaasliedjes en al snel kwa-
men er twee Pieten op bezoek. Ze 

deelden pepernoten uit en zongen 
samen met de kinderen liedjes. 
Voordat alle kinderen weer terug 
naar huis gingen om hun bedje op 
te zoeken, las de juf nog een span-
nend verhaal voor over de compu-
ter van Sinterklaas die kapot was. 
Gelukkig liep dat verhaal goed af. 
De ouders konden ondertussen ge-

nieten van een heerlijk kopje koffie 
of thee. De volgende morgen kwa-
men de kinderen zenuwachtig naar 
school. Zou de Sint vannacht op be-
zoek zijn geweest? Jazeker, de Sint 
heeft alle kinderen verblijd met een 
zakje pepernoten en een Sint of Piet 
van chocolade in hun schoen. De 
Pieten hadden niet genoeg tijd om 
alle schoenen te vullen. Voor de 
bovenbouw stonden de rode zak-
ken klaar die de jongere kinderen 
als hulppieten enthousiast naar de 
verschillende bovenbouwgroepen 
gingen brengen. 

De kinderen kwamen in pyjama naar school om de schoen te zetten. 

NIKKI’S FASHION
 WEEKVOORDEEL

* uitgezonderd extra aanbiedingen

SPIJKER
BROEKEN*

HEREN
OVERHEMDEN*

Dames en 
Heren Jacks*

Dames Blouses
en Shirts*

20%

20%
20%

20%
KORTING

KORTING

KORTING

KORTING

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

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

NICOLLE
 WEEKAANBIEDING

* uitgezonderd extra aanbiedingen

Alle Jacks 
en Jassen*

Totale Expresso 
en Sandwich 

collectie*

BROEKEN*

Koopjes Rekken 
met kortingen tot

20%

20%

20%
KORTING

KORTING

KORTING

50%
ZONDAG 30 NOV

GEOPEND
12.00 TOT 17.00 UUR

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum
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Sinterklaas
vlaaien!

Zwartepietenvlaai
Groot

Limburgse bodem, banketbakkersroom, 
zwarte piet gezicht en verse slagroom

groot 10-12 pers.  €12,45 

Gevulde speculaas 
kruimelvlaai

Wenerbodem, amandelspijs en 
roomboter-speculaaskruimels

10 persoonsvlaai

hele vlaai  €9,95 halve vlaai  €5,60

Pepernotenvlaai
Limburgse vlaaibodem, met een

pepernoten/kaneel bavaroise met daarin 
kleine pepernootjes (Schuddebuikjes), 

verse slagroomrozetten en “chocolade sint 
versiering”.

10-12 persoonsvlaai

hele vlaai  €13,50 halve vlaai  €7,35

Zwartepietenvlaai
Klein

Limburgse bodem, banketbakkersroom, 
zwarte piet gezicht en verse slagroom

klein 6 pers. €8,95
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	��������
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����������

	 ��  ��

Zondag 
30 november!

Koffi e met punt speculaasvlaai.

Voor 1.95

groot 10-12 pers. € 12,95

klein 6 pers. € 8,95

hele vlaai € 9,95 halve € 5,60

 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZwa

Limburgse
zwarte pie

Pep
Limbur

pepernoten
kleine pep

verse slagro

1

groot 1

halve € 7,10hele vlaai € 12,95

Gouden hockeybal voor 
pepernotenactie

TWELLO.- Ieder jaar gaat de jongste 
jeugd van de Voorster Hockeyclub 
(VHC Twello) voor de club op pad 
om pepernoten te verkopen. Dit jaar 
gaat de opbrengst naar het nieuwe 
clubhuis. Om de jeugd aan te moe-
digen was er een mooie prijs beloofd 
voor diegene die de meeste zakjes 
zou verkopen. Fleur Diks ontving 
voor het verkopen van maar liefst 
63 zakjes een gouden hockeybal uit 
handen van Anita Merks, bestuurs-
lid en secretaris van de club. Waar 
de ouders de bardiensten invullen, 
de oudste jeugd zich inzet om wed-
strijden te fluiten, gaat de jongste 

jeugd traditiegetrouw de familie en 
buurt langs om maar zo veel moge-
lijk zakjes pepernoten te verkopen. 
‘’De opbrengst gaat in de kas om 
straks voor het nieuwe clubhuis 
de nodige investeringen te kunnen 
doen,” zegt Anita en gaat verder: 
“Ik wil graag Fleur feliciteren met 
haar enorm mooie resultaat en zij en 
alle andere kinderen bedankt. Jullie 
hebben het goed gedaan.” Ook be-
nieuwd hoe het verder gaat met de 
nieuwbouw? Of zin om eens mee te 
hockeyen? Kijk op www.vhctwello.
nl voor meer informatie of volg ons 
op facebook.

Sint komt in Nijbroek in de problemen

NIjBROEK.- De aankomst van Sint 
Nicolaas in Nijbroek ging met nogal 
wat problemen gepaard. De Goed-
heiligman was in eerste instantie 
opgehouden doordat paard Ame-
rigo een hoefijzer was kwijtgeraakt. 
Gelukkig waren daar de mannen 
van het brandweercorps uit Ter-
wolde die met behulp van hun ap-
paratuur de oude kindervriend toch 
nog op tijd in Nijbroek wisten af te 

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum

Huiswijn

Wijnhuis Ruud Bakker 
Stationsstraat 14 TWELLO

Tel. (0571) 275 757

Wijnhuis Slijterij
 Ruud Bakker

Nu 6 halen 5 
betalen

ve
eserve

Gratis thuis bezorgd 
(gemeente Voorst)

4,99 p.fl
Rood - wit - Rosé

GRATIS
Glühwein

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

leveren. Ter plekke bleek plotseling 
dat er een paar zwarte Pieten misten. 
Na een speurtocht met alle kinderen 
door de kern van het dorp werden 
de Pieten uiteindelijk gevonden 
toen één van de kinderen toevallig 
de daken van de plaatselijke pan-
den inspecteerde. Ja hoor, de twee 
Pieten waren al vast begonnen met 
hun opdracht voor pakjesavond en 
waren op het dak van De Arend 

verwoed bezig om vanaf het dak 
de hoge schoorsteen te beklimmen. 
Na een scherpe reprimande van de 
oude baas kwamen zowel de Pieten 
als de door hen meegevoerde zakken 
met pepernoten en presentjes naar 
beneden om zich in het gevolg van 
de Sint te voegen en mee te delen en 
als aanjager te werken voor de feest-
vreugde tijdens het kinderfeest op 
het dorpsplein en in het dorpshuis.

http://www.vhctwello.nl/
http://www.vhctwello.nl/
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CADEAUDAGEN BIJ EXPERT

EXPERT TWELLO, 
VAN GHENTSTRAAT 4, 
TELEFOON (0571) 271346

HAMA 
Universal Duo Speakers
 

BLAUPUNKT 
Kids 111 Girls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.95

14.95

34,95

29,95

9.95
34,99

RICATECH 
RC660 MP4 Player 4GB

KEUZE UIT 40 MODELLEN

KORTINGEN TOT 60%BLAUPUNKT 
Kids- On Ear Headphone 

5.99
12,95

NU VOOR DE SINT MESSCHERPE PRIJZEN

OPRUIMING 
TV MEUBELEN
(SHOWROOM MODELLEN)

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

Nieuwe cd van Oosterhuuzens Dialectkoor

OOSTERHUIZEN.- Zaterdag was een drukke dag voor het Ooster-
huuzens Dialectkoor. Deze dag werd er een nieuwe cD opgenomen. De 
nieuwe cD wordt gepresenteerd op de jaarlijkse uitvoering die volgend 
jaar op vrijdag 24 april wordt gehouden in De Nieuwe Zweep in Klaren-
beek. Het wordt een jubileumuitvoering ter gelegenheid van het tienja-
rig bestaan van het koor.

In de afgelopen maanden heeft het 
koor flink gestudeerd op een fors aan-
tal liedjes. Er is een keuze gemaakt 
uit de grote hoeveelheid liedjes die 
vanaf 2005 op het repertoire zijn ge-
komen. De leden hebben de keuze 
van de leukste liedjes bepaald en 
dirigent Theo Uijttenboogaart heeft 
een flink aantal repetities besteed 
aan de afwerking van deze liedjes. 
De sportzaal van het Dorpshuis was 
ingericht als opnamestudio. Een paar 

technische mensen van Mirasound 
uit Amersfoort hadden plaats geno-
men in de kantine. Na de koffie werd 
om negen uur gestart met het eerste 
lied ‘Een dagje naar zee’. De opname-
leider toonde zich bijzonder tevre-
den over de prestaties van dit koor. 
Hij was vele shantykoren gewend 
en werd aangenaam verrast door dit 
unieke repertoire van dit koor dat al-
leen liedjes zingt in het Oost-Veluws 
dialect waarvan eigen leden de tek-

sten hebben gemaakt. De accordeo-
nisten Harry Kaal, Gerrit Sangers en 
Henk ter Hoven begeleidde met slag-
werker Riko Huisman de zestig zan-
gers. De opname verliep, dankzij een 
goede voorbereiding en veel studie, 
bijzonder vlot. Rond twee uur ston-
den twintig liedjes op de geluids-
band van Mirasound. In de komende 
maanden worden de opnamen verder 
bewerkt en gemonteerd. Na de goed-
keuring door dirigent, CD-commissie 
en bestuur worden in april de CD´s 
geperst. De kersverse CD krijgt een 
mooie hoes waarvoor een der leden 
een creatief ontwerp maakt. De titel 
van de nieuwe tweede CD van het 
Oosterhuuzens Dialectkoor is nog 
niet bekend.

Speciaal voor de opname was een podium voor de zangers in de sportzaal gebouwd. Foto John Tanasale.

Activiteiten 
Volkssterrenwacht Bussloo
BUSSLOO.- Ook de komende vrijdagavonden zijn er bij de Volks-
sterrenwacht Bussloo (VSB) weer een aantal interessante lezingen. 
Komende vrijdag 28 november zal Christiaan Schriks het gaan heb-
ben over `Bouwstenen van de kosmos`. De mens, aarde, zon en alle 
hemellichamen in het heelal zijn opgebouwd uit dezelfde bouwste-
nen. Aan de hand van het ‘periodiek systeem der elementen’ legt 
Schriks uit wat deze bouwstenen zijn en hoe deze samenhangen. De 
lezing op vrijdag 5 december zal gaan over Spectroscopie en wordt 
gegeven door Hendrik Beijeman. In 1814 vond Joseph von Fraunho-
fer de spectroscoop uit; een instrument dat gebruikt kan worden om 
het licht te onderzoeken. Hendrik Beijeman laat zien dat de spec-
troscoop vandaag de dag een onmisbaar instrument in de moderne 
sterrenkunde. De winter sterrenhemel kom op 12 december aan bod. 
De wintermaanden kenmerken zich door lange donkere nachten met 
als het helder is een opvallende sterrenhemel. Sterrenbeelden zoals 
Orion, Stier en Tweelingen domineren de winterhemel. Jaap van’t Le-
ven toont o.a. met een planetariumprogramma welke sterrenbeelden 
en hemelverschijnselen de komende maanden zichtbaar zijn. De laat-
ste lezing dit jaar is op 19 december en gaat over specifieke sterren. 
Vrijdagavond 26 december is de VSB gesloten. Alle lezingen begin-
nen om 20.00 uur en vanaf 19.30 is de boerderij van de VSB geopend. 

Koffiemiddag
Fluisterhuis 
LOENEN.- Zaterdagmiddag 29 november is in het Fluisterhuis aan de Hoofd-
weg 64 een koffiemiddag georganiseerd. Er is gelegenheid om vrijblijvend 
een kijkje te komen nemen op deze prachtige locatie. Het Fluisterhuis is een 
centrum voor hoog gevoelige kinderen en volwassenen waar ontspanning en 
persoonlijke begeleiding gegeven wordt. Er zijn verschillende workshops, 
trainingen en lessen met onder andere (kinder)yoga, massage, tai chi, chi 
neng qigong, meditatie, acupunctuur en inspritatie-avonden voor hoog ge-
voelige kinderen. Ook wordt er individuele coaching op afspraak gegeven. 
Wil je vrijblijvend de coaches en docenten ontmoeten dan ben je van harte 
welkom op zaterdagmiddag 29 november, van 15.00 tot 17.00 uur. 

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum
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VOOR 17:00 BESTELD
MORGEN IN HUIS

GRATIS OPHALEN 
IN ONZE WINKELS

STATIONSSTRAAT 7
7391 EG TWELLO

TEL : 0571 - 870001

MAANDAG
13:30 - 18:00

DINSDAG
09:00 - 18:00

WOENSDAG
09:00 - 18:00

DONDERDAG 
09:00 - 18:00

VRIJDAG
09:00 - 21:00

ZATERDAG
09:00 - 17:00

ZONDAG
GESLOTEN

WWW.HOMEPART.NL

TIP!
Vogels muur- en wandsteunen.

!

10%
K O R T I N G

ALLE MERKEN 
STOFZUIGERZAKKEN
10% korting op alle stofzuigerzakken, 
inclusief origineel!

Geldig t/m 23 april

SHOCK PROOF back covers 
voor samsung galaxy s3 + s4 
en iphone 5/5s
Diverse modellen nu voor € 4,99

Universele gsm hoesjes 
voor € 4,99

Varta zaklamp 
shock proof 
nu voor € 9,99 
per twee verpakt € 14,99OP = OP

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

5 te personalis
imera.nl/kinde

Wij
GR

VOORDEELPA

  VOORDE

ber Kalender

e halen bij meer dan 4
nleverlocaties op www.

Lekker eten 
 in december...

12,50

Volg ons ook op 
www.facebook.com/
EvennaarOonk

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

Jamie’s dinners
Jamie Oliver
Geïnspireerd door het 
dagelijkse familiediner 
ging Jamie op zoek naar 
eenvoudig te maken, 
betaalbare en gezonde 
gerechten.

ZONDAG 30 NOV
GEOPEND

12.00 TOT 17.00 UUR

Leden van verdienste sv Terwolde
TERWOLDE.- Op de onlangs gehouden jaarvergadering van sv Terwolde 
heeft het bestuur een tweetal leden extra in het zonnetje gesteld. Het was de 
eer aan de scheidend voorzitter van sv Terwolde om Teun Jansen en Johan 
Kiesbrink naar voren te roepen met de mededeling dat het bestuur van sv 
Terwolde besloten had om beiden tot leden van verdienste te benoemen. De 
heren hebben allebei een grote staat van dienst binnen de club en werden 
dan ook met een groot applaus van de leden onthaald toen ze naar voren 
kwamen. Johan is de man op en naast de grasmaaier en houdt het gras kort 
en het veld in topconditie. Teun heeft jaren in het voetbalbestuur gezeten, 
was scheidsrechter pupillentoernooi en barkeeper.

De Vertelplaats Diepenveen
REGIO.- Op de grens van Deventer en Diepenveen, aan de Wechelerweg 52, 
ligt De Vertelplaats waarin de op de Worp woonachtige Boudewijn Betzema, 
verhalenverteller en dichter, werkt en voorstellingen geeft. Een prachtige 
plek midden in een wandelgebied aan de rand van het bos. Verhalen, gedich-
ten, muziekensembles, kamerkoren; hier kunt u het allemaal horen. Voor 
november en december is er een mooi programma samengesteld. U kunt dit 
vinden op de website www.betzema.nl. Zin in een voorproefje en benieuwd 
naar de Vertelplaats? De komende weken, op zondagmiddag 30 november, 
7 en 14 december houdt Boudewijn Betzema speciaal voor wandelaars en 
geïnteresseerden ‘Kom-er-maar-in’ middagen waarin hij ieder half uur een 
verhaal vertelt of voordraagt uit eigen werk. Tegen een kleine vergoeding 
kunt u genieten van korte voorstellingen inclusief een kopje koffie of thee. 
Adres: Wechelerweg 52 Diepenveen. De Vertelplaats is rolstoelvriendelijk. 
Prijs: € 5.00 per deel inclusief een kopje koffie of thee. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. 
www.betzema.nl tel. 06 -42122399.

Sporttoernooi voor leerlingen 
VSO geslaagd

TWELLO.- Het jaarlijkse sporttoer-
nooi voor het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs werd vorige week vrij-
dag gehouden in sporthal Jachtlust 
in Twello. Hier deden de Linde 
uit Deventer, de Van Voorthuysen-
school uit Apeldoorn en de Daniël 
de Brouwerschool uit Wilp aan 
mee. De sportdag werd georgani-
seerd door de vakleerkrachten be-
wegingsonderwijs van deze scho-
len. Er werden drie verschillende 
onderdelen gespeeld namelijk 
korfbal, velgbal en pylontrefbal. 

Voor de toeschouwers waren er 
spannende en leuke wedstrijden 
te zien. Sportiviteit stond hoog in 
het vaandel. Iedereen ging op een 
respectvolle manier met elkaar om 
en dat was mooi om te zien. Bij de 
prijsuitreiking had iedere school 
een welverdiende beker gewonnen. 
Het was weer een super geslaagde, 
sportieve dag, waarbij de leerlingen 
volop hebben genoten. Tijdens de 
sportdag waren er vele vrijwilligers 
actief om er een sportieve en leuke 
dag van te maken. Er waren ou-

ders, begeleiders, leerkrachten en 
studenten van de CALO aanwezig 
om de wedstrijden in goede banen 
te leiden. De medewerkers van de 
Jachtlust hebben ervoor gezorgd 
dat de leerlingen tijdens de pauze 
konden genieten van een lekkere 
krentenbol en iets te drinken. De 
lunch werd mede mogelijk gemaakt 
door de C1000 Twello. De dag werd 
financieel gesponsord door de Ra-
bobank. Zonder alle vrijwilligers 
was het niet zo’n geslaagde dag ge-
worden.

Leerlingen hebben volop genoten van de sportieve dag. 

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum
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Nationale actie 
Stop de ebola-ramp

GEEF NU!

SAMENWERKENDE 
HULPORGANISATIES

G I R O

555Ebola is niet meer alleen een medische noodsituatie.  
Het is een humanitaire ramp die hele samenlevingen in 
West-Afrika ontwricht. Er is nu geld nodig voor medische 
hulp, preventie, voorlichting, opvang van weeskinderen 
en voedselhulp. Help de slachtoffers. Stop de ebola-ramp!
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http://www.betzema.nl
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Tekenen van hoop 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

Kun je als je de kranten van de 
afgelopen week gelezen hebt nog 
hopen op vrede in Israël en Pales-
tina? Eerst woensdag het bericht 
van een aanslag door twee Pales-
tijnse mannen bij een synagoge 
in Jeruzalem. Daarbij komen vijf 
Israëliërs om en eveneens de da-
ders. Een dag later lezen we dat de 
Israëlische regering de opdracht 
heeft gegeven om huizen van Pa-
lestijnse aanslagplegers en hun 
familie te vernietigen als afschrik-
wekkend signaal.
Weer een dag later zijn mensen in 
het Wezeveld bij elkaar gekomen 
om te praten over de vraag wat wij 
zouden kunnen doen. We kijken 
naar een film ‘Signs of hope’ (te-
kenen van hoop). Daarin maken 
we kennis met initiatieven om 
de scheiding tussen Israëliërs en 
Palestijnen te doorbreken. Op mij 
maakt het verhaal over ‘Parents 
Circle’ (kring van ouders)  grote 
indruk. Dit is een organisatie die 
Palestijnse en Israëlische ouders 
verenigt die familieleden verloren 
in het conflict.
In de film vertelt Rami Elhanan 
hoe hij op 4 september 1997 zijn 

14-jarige dochter verloor bij een aan-
slag van 2 Palestijnse zelfmoorde-
naars en over zijn woede en behoefte 
aan wraak. Op een bepaald moment 
krijgt hij een uitnodiging om een 
ontmoeting van de Parents Circle bij 
te wonen. Nog weet hij niet waarom 
hij op die uitnodiging is ingegaan. 
Hij beschrijft hoe een ontmoeting 
met Palestijnse families die ook een 
geliefde hadden verloren een keer-
punt in zijn beleving vormden. “Ik 
schaam me om het toe te geven. Ik 
was toen 47 jaar oud, maar het was 
de eerste keer in mijn leven dat ik 
Palestijnen als medemens zag. Niet 
als mensen die lucht voor mij zijn, 
niet als terroristen.”
De Palestijn Mazan Faraj vertelt hoe 
hij zijn 62-jarige vader verloor, die 
terugkeerde uit Jeruzalem waar hij 
inkopen gedaan had. Bij Bethlehem 
werd hij zonder reden doodgescho-
ten door het Israëlische leger. Na 
zo’n 2 à 3 jaar krijgt ook hij een uit-
nodiging voor de Parents Circle en 
ontmoet er Rami Elhanan. Na diens 
verhaal over zijn dochter Smadar 
raakt Mazan ervan overtuigd dat ze 
partners kunnen zijn en hun ver-
driet kunnen delen.

Samen geven ze nu jaarlijks vele le-
zingen op Israëlische en Palestijnse 
middelbare scholen. “De meesten 
van die kinderen hebben nog nooit 
een Israëliër en een Palestijn samen 
gezien. En we noemen elkaar broer 
en we vechten niet en we geven el-
kaar niet de schuld. Voor deze kin-
deren is het een aardverschuiving. 
We tonen hen een alternatief voor 
geweld.”
In de slotscène zien we Rami en 
Mazan in een vrolijke stoeipartij.  
Gezien de situatie in hun samen-
levingen is dat alleen al een groot 
wonder: dat ze zo ongedwongen met 
elkaar omgaan. Het probleem van 
Israëli’s en Palestijnen is dat deze 
twee volken met de rug naar elkaar 
toe leven. Vrede kan alleen komen 
als mensen elkaar als medemens er-
kennen en zich openen voor elkaar 
en elkaars verhalen. Nog meer dan 
eerder raak ik ervan overtuigd dat de 
organisaties die zich daarvoor inzet-
ten ondersteund dienen te worden. 

Met hen kunnen we hoop houden 
en bijdragen aan vrede.
Want hoop is niet hetzelfde als op-
timisme; evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid dat iets zinvol 
is onafhankelijk van de afloop, on-
afhankelijk van het resultaat. (Va-
clav Havel)

Menno Valk,
Voorganger van de Protestantse 
Gemeente Twello.

Oliebollenactie 
Crescendo
WILP.- Leden van Muziekvereniging 
Crescendo uit Wilp gaan op vrijdag 
28 november langs de deuren met 
heerlijke oliebollen. In Wilp, de 
Wilpse Klei, Bussloo en de Poste-
renk zullen de leden in de middag 
vanaf 12.00 uur en in de avond van-
af 20.00 uur langskomen. Voor wie 
de leden heeft gemist is er de moge-
lijkheid de oliebollen bij dorpshuis 
De Pompe af te halen vanaf 17.00 
uur komende vrijdag. De oliebollen 
zijn gebakken door bakker Wil Ger-
rits uit Wilp. 

www.
voorster
nieuws

.nl

Sint Nicolaas puzzel 3 Let op! 
De vier puzzels in één keer inleveren!!

Op pagina 14 tm 35 staan diverse advertenties afgebeeld van Twellose ondernemers. Uit deze advertenties is een 
klein stukje afgedrukt in de vakken hieronder. Zoek de afbeelding bij de advertentie en zet achter het nummer 
in de kolom de naam van de adverteerder. Bewaar deze lijst goed, er volgen er nog één! De laatste puzzel is op 
3 december. Als u alle vier de puzzels heeft ingevuld, kunt u deze alle vier tegelijkertijd t/m 8 december, voorzien 
van uw naam, adres, opsturen naar het Voorster Nieuws, Stationstraat 17, 7391 EG Twello. Of inleveren bij het 
Voorster Nieuws of Boekhandel Oonk o.v.v. Sint Nicolaas puzzel. En u maakt kans op één van de TC waardebonnen 
t.w.v. € 100,- / € 50,- / € 25,- die beschikbaar zijn gesteld door de Twellose ondernemers en Voorster Nieuws.
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Het raadsel van het 
menselijk bestaan
REGIO.- Wat maakt een mens tot 
mens? Pulitzerprijswinnaar Edward 
O. Wilson onderzoekt wat de mense-
lijke soort zo ontegenzeggelijk anders 
maakt. Hij gaat niet uit van een puur 
technische definitie van het mensbe-
grip, maar zoekt naar wat Nietzsche 
ooit ‘de regenboogkleuren’ noemde 
aan de randen van onze kennis en ver-
beelding. Kreeg Wilson vroeger nog 
kritiek omdat hij teveel zou teruggrij-
pen op de wetten van de genetica, in 
dit boek ontvouwt hij zijn meest voor-
uitstrevende theorieën tot nu toe. Wil-
son overbrugt wetenschap en filosofie 
om een handvest op te stellen voor het 
menselijk bestaan in de 21ste eeuw. Of 
het nou een poging is om ‘Het Raadsel 
van de Menselijke Soort’ op te lossen, 
te waarschuwen voor ‘Het Einde van 
Biodiversiteit’ of zelfs een mogelijk 
‘Portret van E.T.’, te schetsen; op ver-
schillende manieren laat Wilson zien 
dat er een speciale plek is gereser-
veerd voor de mens in het universum. 
Technologische ontwikkelingen en de 
mogelijkheid om de natuur opnieuw 
te ontwerpen, creëren daarmee een 
van de grootste dilemma’s van onze 
moderne tijd. Uitgeverij AUP. ISBN 
9879089648181.

Jeannette Pleiter:
‘De druppel verdampt niet, maar 
zoekt zijn weg.’
Het gebeurt gewoon. je wandelt door het dorp en iemand stapt van 
zijn fiets en vertelt over een arts en een kliniek in congo. Nederland 
- congo, Twello – Goma. Het was Dinant Pleiter. Zijn vrouw jean-
nette is bevriend met kunsthistorica Marieke Luiten, die een boek 
geschreven heeft. Vleugelslag heet het en gaat over haar ervaringen 
in congo, gegoten in een roman. Het werd een boeiend gesprek met 
jeannette, een gesprek met een vervolg.

Wandelend door de gemeente 
Voorst ontmoet Wiel Palmen 
personen die volgens hem iets 
te vertellen hebben. Annelies 
Jacobs maakt de foto. 
Vandaag een gesprek 
met Jeannette Pleiter.

‘Het begon allemaal toen ik 
op de blog van Marieke het 
verhaal las van dokter Paluku, 
de arts van Centre Uhakika 
in de buitenwijk van Goma. 
Jeannette was zo onder de in-
druk dat ze voelde dat ze iets 
moest doen. ‘Zomaar op eigen 
initiatief pakte ik mijn net 
begonnen hobby ter hand en 
maakte een aantal zeepharten 
en verkocht die aan gemeen-
teleden. Het was een druppel 
op een gloeiende plaat dacht 
ik, maar toch, het is wel geld, 
waar iets mee gedaan kan 
worden.’ En de verkoop van 
zeepjes werd een succes. Van 
het een komt het ander. Een 
aantal ondernemers zocht een 
goed doel. Ze kozen voor Jean-
nette. Dat bracht haar tot de uit-
spraak: ‘de druppel verdampte 
niet, maar zocht zijn weg.’ Dan 
praat ze over de kraamkliniek 
van dokter Paluku. Het ingekorte 
verhaal volgt hierna. ‘De bouw 
volgt langzaam, maar wel zo, 
dat inmiddels de eerste verdie-
pingsvloer is gelegd en beneden 
de kraamkliniek in gebruik kan 
worden genomen.’ We spreken 
af binnenkort aandacht te beste-
den in deze krant aan het boek 
en aan de schrijfster.

Het geloof van dokter 
Paluku
(Marieke Luiten in haar blog). Ik 
ben (voor onze evacuatie) drie 
keer in Centre Uhakika geweest. 
Tot nu toe ben ik de enige blanke 
die het medisch centrum met 
een bezoek vereerde. Paluku is 
de enige arts, daarnaast werken 
er twee verloskundigen en twee 
verpleegkundigen. In het ge-
bouwtje is één verloskamer en 
drie ziekenkamers. Het medisch 
team begeleidt zwangere vrou-

wen, doet bevallingen, verleent eer-
ste hulp, vaccineert kleine kinderen 
en helpt verkrachte vrouwen. Centre 
Uhakika staat in een verre buiten-
wijk van Goma waardoor het veel 
mensen uit de provincie trekt. Het 
zijn veelal vrouwen die geen geld 
hebben voor een bevalling of die 
pas na weken iets kunnen betalen. 
Dokter Paluku helpt ze echter wel, 
ook al weet hij dat hij al maanden 
geen salaris heeft gehad en wei-
nig medicijnen kan kopen. Tijdens 
mijn bezoek was er een jonge vrouw 
met een grote wond in haar borst. 
Met een mes had een rebel in haar 
borst gestoken waarna hij haar ver-
krachtte. Haar echtgenoot verstootte 
haar en gaf geen geld voor medi-
sche hulp. Paluku ontving en hielp 
haar zonder haar weg te sturen.  
 
De grote ziekenhuizen in de stad 
vragen veel geld voor een bevalling 
of andere medische hulp. Centre 
Uhakika doet dit niet, een bevalling 
kost bij hen slechts tien dollar (acht 
euro) waardoor vooral de arme be-
volking naar het ziekenhuisje komt. 

Paluku voerde voorheen keizer-
sneden en andere chirurgische in-
grepen uit op de verlosbank als het 

dringend nodig was. Maar de 
autoriteiten hebben hem dit ver-
boden omdat het een te primitief 
ziekenhuisje is. Nu is de dokter 
bezig om financiën bij elkaar te 
krijgen om een stenen gebouwtje 
op hetzelfde terrein te bouwen. 
Hij heeft toestemming gekregen 
dat hij dan wél weer mag opere-
ren. Hij zal blij zijn met de komst 
van een stenen gebouw, omdat 
het nu regelmatig gebeurt dat 
kinderen overlijden voor of tij-
dens de geboorte omdat hij niet 
chirurgisch mag ingrijpen. Het 
is de bedoeling dat er een extra 
verloskamer komt en meerdere 
kamers, zodat voortaan meer 
mensen geholpen kunnen wor-
den. Ik heb veel bewondering 
en respect voor Paluku. Hij re-
aliseert zich dat er geen auto of 

ambulance is die in noodgevallen 
naar een groter ziekenhuis kan rij-
den, maar hij doet er alles aan om 
levens van vrouwen en kinderen 
te redden. Zelfs in die mate dat hij 
tijdens de gevechten in Goma aan-
wezig was in het centrum om een 
meisje te begeleiden dat aan het 
bevallen was. Zijn eigen huis werd 
op dat moment geplunderd, even-
als een kiosk met schoenen die fa-
milieleden runden. Toch gaat deze 
moedige man door met zijn werk, 
samen met Faida, zijn vrouw (de 
verloskundige). Met hun laatste 
geld kopen ze nieuwe medicij-
nen, injectienaalden en andere 
medische middelen. Hun moge-
lijkheden zijn beperkt, ze hebben 
praktisch niets. Ik kijk naar een 
stapel stenen op de compound. 
Een paar zakken cement liggen 
ernaast. Het geloof van het echt-
paar. Tastbaar, hoopvol, praktisch.  
(Het gehele verhaal is te vinden op  
www.hatemalo.eu. De ervaringen 
van Marieke Luiten staan opge-
tekend in haar boek Vleugelslag, 
uitg, Mozaïek. 252 blz.)
 
 

Tien jarig jubileum Motofun
TWELLO.- Afgelopen week werd 
iedereen in de gemeente Voorst 
opgeschrikt door een blauwe brief 
met belastingnieuws. Gelukkig 
was dit een ludieke actie van mo-
torzaak Motofun. Eigenaar Rob-
bie Leerkes “Wij bestaan dit jaar 
10 jaar en ik had al een tijdje het 
idee om eens een ludieke actie 
te doen. Op de aanslag zijn juist 
belasting gerelateerde kortingen 
weggegeven vanwege ons 10 ja-
rig jubileum. Wij betalen bij aan-
schaf van een motor 1 jaar lang 
de wegenbelasting en geven op 
banden en arbeidsloon 21% kor-
ting gedurende de actie periode”. 
 
Motofun is een motorzaak die 10 
jaar geleden is gestart vanuit liefheb-
berij voor alles wat wielen en een 
motor heeft in de plaats Voorst. In 
2009 zijn zij verhuisd naar Twello 

en zitten daar alweer 5 jaar naar alle 
tevredenheid. Motofun is gespecia-
liseerd in jonge gebruikte motoren, 
onderdelen van Italiaanse merken 
als Aprilia, Derbi, Ducati, Gilera, 
Piaggio en Vespa. Tevens kunt u bij 
hen terecht voor reparatie en on-
derhoud van alle merken en types 
motoren, brommers en scooters. Af-
gelopen zomer hebben zij de boe-
del van een voormalige Aprilia- en 
Yamaha dealer uit regio Deventer 
overgenomen. Hiermee is de zaak 
heringericht en gereorganiseerd. 

Tijdens het open huis op vrijdag 
28 november van 13.00 uur tot 
18.30 uur en op zaterdag 29 no-
vember van 10.00 uur tot 17.30 
uur kunt deze vernieuwingen 
komen bewonderen aan de Rijks-
straatweg 97 in Twello of kijk op 
www.motofun.nl

meubelen relax fauteuils linnenkasten slapen vloeren (pvc/tapijt) raambekleding

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

www.pijnappel.info

Zondag 30 november geopend van 12.00 - 17.00 uur

TC strooit weer met speculaas in Twello! Sint koopzondag 30 november
12.00 - 17.00 uur

Sint koopavond donderdag 4 december
Twello Centrum

http://www.hatemalo.eu


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



Binnendijk Twello  –  Duistervoordseweg 11 • Tel. (0571) 28 78 20   ma t/m za 08.00 - 21.00 open• Tel (0571) 28 78 20 ma t/m za 08 00 - 21 00 open

U IT EIGEN BAKKERIJ
Oogstbrood

Koffi e suikerbrood
wat ‘n lekkernij!!

2.00

2.00

2.40

2.16

1.00

2.00

1.35

per stuk

zak van 6 stuks

400 gram

Waldkornbrood

Speculaasbolletjes



www.salland.nl/voorst

Als regionale zorgverzekeraar vinden wij het belangrijk dat goede zorg dichtbij onze 

verzekerden wordt georganiseerd. Salland heeft met vrijwel alle zorgaanbieders in de 

Sallandse regio een contract gesloten en maakt goede afspraken over de zorg. 

Toegankelijke en betaalbare zorg vinden wij belangrijk. Wij hebben geen winstoogmerk en 

daarmee een scherpe premie. Een groot deel van die premie investeren wij ook direct weer 

in goede zorg. In ziekenhuizen in de regio, verpleegcentra in de wijk of zorg om de hoek.

Bereken uw premie op

Scherpe premie en 
ruime zorgkeuze

vanaf

€ 83,45

bij een vrijwillig eigen risico 

van € 500,-
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20 jaar Snackbar de Pitstop
Woensdag 3 december: Feestknallers

Rijksstraatweg 24b Wilp • 0571 - 262 361

Patat met of zonder 1,-!!
Bamischijf 1,-!!
Nasischijf 1,-!!
Vleeskroket 1,-!!
Frikandel 1,-!!

Zakelijk 
Nieuws

Snackbar de Pitstop viert 
20-jarig bestaan
WILP.-  Op 1 december bestaat 
snackbar de Pitstop 20 jaar. De ei-
genaren Harry en Wilma Overmaat 
gaan dat op 3 december, samen met 
hun klanten vieren. Deze dag zijn er 
leuke aanbiedingen en worden ook 
de kinderen niet vergeten. Harry en 
Wilma begonnen in 1994 de snack-
bar aan de Rijksstraatweg. In het 
pand was daarvoor lange tijd de 
slagerij van Mannessen gevestigd. 
Voor Wilma was destijds de ho-
reca niet nieuw, voor Harry echter 
wel. Hij had daarvoor een baan in 
de bouwsector waar hij door om-
standigheden mee moest stoppen. 
Hoewel beiden bekennen dat het 
flink doorwerken is in de zaak gaan 
ze er telkens weer met veel plezier 
en inzet tegenaan.  Al die 20 jaren 
hebben Harry en Wilma Overmaat 
een grote klantenkring opgebouwd 
en hebben ze hun bedrijf tot een 
succes weten te maken. Niet alleen 
de Wilpenaren zijn de snackbar al 
jaren trouw gebleven, ook klanten 
uit onder meer Twello, Voorst en de 
Worp komen regelmatig langs voor 
lekkere friet en overheerlijke snacks. 
Harry en Wilma bieden hun klanten 
een constante kwaliteit en service. 
``Dat zijn we ook verplicht naar ze. 
Klanten verwachten dat ook en we-
ten dat ze een goed product krijgen’’, 
vertelt Wilma. Met name in de zo-
mermaanden is het topdrukte in de 
zaak. Werkweken van negentig uur 
zijn dan geen uitzondering. Wilma 
en Harry doen alles samen en heb-
ben geen personeel. ``De zondag is 
het drukst. Naast de klanten komen 
er dan ook veel telefonische bestel-

EQ Financiële Diensten 
gaat verhuizen
 
TWELLO.- Vanaf 1 december 2014 is het onafhankelijke financiële advies-
bedrijf voor particulieren en bedrijven gehuisvest aan de Klokkenkampsweg 
25, het voormalige kantoor van de Locale omroep Voorst. “Een mooie plek 
waar we prima kunnen zitten” aldus eigenaar Loek Pijnappel.
Bijna 15 jaar lang zat hij met zijn medewerkers aan de van Ghentstraat, zo’n 
kilometer van de nieuwe locatie. “Het huurcontract liep af en dan ga je na-
denken.” We hadden een andere locatie op het oog, echter deze was nog niet 
beschikbaar. Toen kwamen we bij de Klokkenkampsweg uit. De verwachting 
is dat deze locatie tijdelijk is.
EQ Financiële Diensten is een onafhankelijk adviesbedrijf op het gebied van 
verzekeringen, pensioenen, hypotheken, beleggen en sparen. “Dat verveelt 
geen dag,” zo vertelt Loek. “Elk persoon, bedrijf of situatie is anders. Wij 
geven advies dat afgestemd is op de individuele wensen en behoeften van 
de klant. Die wij trouwens geen klant noemen, maar een relatie. Wij streven 
naar langdurige vertrouwensrelaties, openheid vinden we belangrijk, het 
gaat ons om het advies en de begeleiding, niet om het afsluiten van produc-
ten.” 

Harry en Wilma Overmaat runnen al 20 jaar de Pitstop in Wilp. 

Hét adviesgerichte accountantskantoor 
voor het Midden- en Kleinbedrijf
TWELLO.- Een ondernemer tracht 
tijdens het ondernemerschap de 
juiste keuzes te maken om zijn 
doel, respectievelijk droom te re-
aliseren. Belangrijke keuzes wor-
den gemaakt bij het starten, (door)
groeien en uiteindelijk overdra-
gen of verkopen van de onderne-
ming. Het team van BW & S ont-
zorgt en helpt graag bij het maken 
van deze belangrijke keuzes. 

“Op 1 juli 2013 heb ik samen met 
Richard Scholten het administratie-
kantoor van Bertus Wesselink aan 
de Korenmolenweg overgenomen”, 
vertelt Gradus van den Berg, “daar 
hebben wij maar kort gezeten alvo-
rens in maart 2014 naar de Dorp-
straat te gaan verhuizen. Met gepaste 
trots legt hij uit dat de vijfkoppige 
bezetting inmiddels is uitgebreid 
tot 11 medewerkers op kantoor. De 
dagelijkse leiding ligt bij Richard 
Scholten en Frank Noorlander. Ber-
tus Wesselink is nog steeds drie 
dagen per week betrokken bij het 
kantoor, een vertrouwd gezicht bij 
de klanten. 

Persoonlijke aanpak
Het team van BW & S werkt uit-
sluitend voor MKB met maximaal 
50 man personeel. Tot hun klanten 
behoren ondernemers uit nagenoeg 
alle branches, waaronder ook veel 
ZZP’ers en starters. Samen wordt er 
gekeken naar de ambities van een 
onderneming. Het persoonlijke doel 
staat hierbij centraal. Welke zaken 
zijn prima geregeld, waar is ruimte 
voor verbetering? Daarvoor is een 
persoonlijke aanpak vereist met een 
goed gevoel voor de ambities van 
de ondernemer. Het team van BW 
& S heeft kennis van de meest uit-
eenlopende branches. Het geheim 
is ‘luisteren’ en daar waar nodig, 
gericht vragen te stellen en zo komt 
men achter de drijfveer van de cliën-
ten, waarbij zowel zakelijke als ook 
persoonlijke motieven van belang 
zijn. In de praktijk stuit men vaak op 
complexe vraagstukken. Dan is het 
prettig dat men voor de antwoorden 
op alle vragen terecht kan bij een 
specialist. Het team begeleidt, biedt 
hulp bij het opzetten en verwerken 
van de financiële administratie, het 
opstellen van de fiscale belasting-
aangiften en jaarcijfers van de on-
derneming.

Betrouwbaar en betrokken 
“Wij zijn pragmatisch en zeer prak-
tisch ingesteld” benadrukt van den 
Berg”, Mijn medewerkers zijn stuk 
voor stuk betrouwbaar en betrokken. 
Ik ken ze al heel lang en weet precies 
wat ik aan hen heb.  Wij nemen voor-
al mensen in dienst met ervaring, ons 
bedrijf is te klein om mensen op te 
leiden. Vanaf de wieg tot het sterf-
bed begeleidt het deskundige team 
van BW & S hun klanten, helpt bij de 
opstart, de administratie op te zetten 
en de juridische structuur te bepalen 
en helpt bij financieringsaanvragen. 
Vervolgens kan elke onderneming of 
ZZP’er rekenen op blijvende onder-
steuning gedurende de (groei-)peri-
ode tot en met de overdracht van de 
onderneming. “Een adviseur die veel 
te veel praat is niet altijd de beste”, 
lacht de registeraccountant, “(door-)
vragen en dan handelen is beter!” Bij 
groeiperikelen en tegenwind gaat het 
erom de juiste maatregelen te nemen. 
Bedrijfsopvolging door personeel of 
familie, verkoop aan derden of fusie-
begeleiding is mijn specialisme”, legt 
van den Berg uit. De voorbereidingen 
voor de verkoop en het vinden van 
een potentiële koper inclusief onder-
handelingstraject. Hetzelfde doe ik 
ook aan de koopkant als iemand een 
bedrijf wil overnemen. Daar hoort 

ook de waardebepaling van een be-
drijf bij en dan ben ik altijd duidelijk 
in mijn boodschap.” 

Trend
Gradus van den Berg ziet dat er 
steeds meer zelfstandige onder-
nemers en ZZP’ers komen omdat 
mensen liever als eigen baas wer-
ken en soms ook noodgedwongen. 
Bovendien genereert men, als men 
hard werkt, meer inkomen. Dat zou 
deels door de recessie kunnen ko-
men maar het gaat hier ook zeker 
om een trend. Er komen steeds meer 
bedrijven die de stap weer durven te 
zetten om op te starten of een ander 
bedrijf durven over te nemen. BW & 
S helpt bij het vinden van een finan-
ciering, dat hoeft niet altijd bij een 
bank te zijn. Ook rijke particulieren 
of ondernemers zijn tegenwoordig 
bereid te investeren.  

 Het complete team van BW & S

lingen binnen. Ja, het is dan flink 
doorwerken’’, volgens Wilma. In 

de winterperiode is de Pitstop op 
maandag en dinsdag gesloten. 

Mocha & Mentha biedt 
keur aan kerstpakketten
TWELLO.- Eens ‘iets anders dan anders’ cadeau doen met de kerstdagen? 
Laat dan uw oog eens vallen op het ruime assortiment cadeaupakketten bij 
Mocha & Mentha. Deze speciaalzaak aan de Stationsstraat heeft zich gespe-
cialiseerd in het vervaardigen van cadeauverpakkingen in iedere denkbare 
prijsklasse. Om een idee te krijgen van de vele mogelijkheden staan er in de 
winkel een aantal voorbeelden van kerstpakketten uitgestald. Maar bij Mo-
cha & Mentha kunt u natuurlijk ook een pakket naar eigen smaak samenstel-
len, daarvoor vindt u in de winkel alle benodigde artikelen. Kant en klaar of 
zelf een pakket samenstellen? Wat u ook zoekt, bij Mocha & Mentha kunt u 
rekenen op een perfecte levering van uw kerstpakket. 
In de koffie- en theewinkel in Twello kunt u terecht voor een ruime keus in 
losse en verpakte koffie en thee van “De Pelikaan” uit Zutphen. Naast de 
vele soorten koffie en thee vindt u hier jams, marmelades en streekproduc-
ten, evenals een grote keus in chocolade, vers gebrande notenmixen, diverse 
soorten Deventerkoek, biscuits en shortbread uit Devon, kaneelbeschuit uit 
Winterswijk, chocoladeboontjes, nougattaart, Pelikaan koffielikeur, Oudhol-
lands snoepgoed en delicatessen. Tevens is er een ruim assortiment aan-
verwante artikelen, zoals blikken, serviesgoed, theepotten, suikerpotten, 
melkkannetjes, thee-eieren, theetangen, theelepeltjes, kopjes, mokken, thee-
glazen, enz., enz. Ook voor mooi verpakte cadeautjes, trendy gifts en kof-
fie- en theeboeketten bent u bij Mocha  & Mentha aan het juiste adres. Een 
heerlijke winkel om eens lekker rond te kijken.



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 24 november t/m zondag 30 november 2014. Week 48

FRUITIG
& SOEPEL

FRUITIG
& SOEPEL

La Mar 
Chileense 
wijn
rood of wit 
2 flessen à 750 ml 
naar keuze
van 11.98
actieprijs per liter 3.99

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

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

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

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

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

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

op=op

5.99

FRUITIG
& SOEPEL

11.98

2 HALEN =

1 BETALEN

Chocomel  
3 pakken à 1000 ml naar keuze
van 4.11/ 4.26

1+1 
GRATIS

Coop 
mandarijnen

2 netten à 1 kilo
van 3.98 voor 1.99

Heineken bier 
blik of mono

multipack 
6-12 fl esjes/ blikjes 

à 250-500 ml
 bijv. fridgepack

van 7.49 voor 5.61

25% 
KORTING*

Grand’Italia 
pasta tradizionali of 
pastasaus
2 zakken à 350/ 500 gram 
of potten à 400 gram 
naar keuze
bijv. fusilli
van 2.42 voor 1.81

Coop 
rundersucadelappen    
300 gram 
van 3.60/ 3.75
actieprijs per kilo 8.30

2.49
3.75

300 GRAM

3.60

Coop 
half-om-half 
gehakt  
naturel of gekruid
500 gram 
van 3.20/ 3.50
actieprijs per kilo 3.78

2e 
HALVE PRIJS*

2.494.26

3
PAKKEN

4.11

1.893.20

500 
GRAM

3.50

1.29
2.06
1.99

Danio kwark
beker 450 gram 

van 1.99/ 2.06
actieprijs per kilo   2.87

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

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

& DAT IS ONZE COOP

500

OPOP
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Kom meepraten over de 
veranderingen in de zorg

Te ontvangen op:

U luistert toch ook!

Inzamelpunt Supermarkt Plus

Inzamelactie Douwe 
Egbertsbonnen voor 
Voedselbank van start

Dwarrelende punten.

Peco viert 40-jarig bestaan

Neem jij jouw ego mee het nieuwe jaar in?

APELDOORN/KLARENBEEK.- Ook dit jaar zullen Lionclubs Douwe Eg-
berts waardepunten inzamelen voor het goede doel. Deze punten worden 
bij Douwe Egberts verzilverd voor pakken koffie voor de voedselbanken in 
Nederland. Voor elke 500 punten een pak koffie. De kerstactie van vorig 
jaar leverde op deze manier maar liefst 100.000 pakken koffie op.

Daarmee was de actie van vorig jaar 
een groot succes. Lionsclub Apel-
doorn zamelde 3,4 miljoen waarde-
punten in, aangevuld met een bonus 
van Douwe Egberts, goed voor 8000 
pakken koffie voor Voedselbank Apel-
doorn. Dit jaar doen meer dan 5.000 
vrijwilligers, verdeeld over ruim 90 
Lionclubs mee met deze kerstactie 
die tot eind december zal duren. 
Douwe Egberts heeft weer aangege-
ven om de totale opbrengst met maar 
liefst vijftien procent te zullen verho-
gen. Lionsclub Apeldoorn, geholpen 
door Lionsclub De Colonnade, neemt 
de organisatie voor de regio weer op 
zich. René Froger, ambassadeur van 
de Voedselbank Nederland, bood 
spontaan zijn medewerking aan. On-
der grote belangstelling verrichtte hij 
afgelopen zaterdag in Orpheus de af-
trap van de actie die tot eind decem-
ber zal duren. 

René Froger: ‘Ik had vorig jaar al ge-
hoord van deze actie, maar dit jaar 
vernam ik dat de actie in positieve 
zin behoorlijk uit de hand begon 
te lopen. Ik was direct enthousiast 
en wilde ik hieraan graag mijn me-

dewerking verlenen. ‘Dit is een ge-
weldig initiatief en nodig ook’, zegt 
Froger. ‘Iedereen vindt het maar heel 
gewoon om een kopje koffie te kun-
nen drinken, maar er zijn zoveel 
mensen voor wie het helemaal niet 
zo gewoon is, waarvoor het simpel-
weg ook te duur is.’ ‘Ik ga zelf ook 
nog eens kijken in mijn keuken en 
zal de mensen in mijn buurt oproe-
pen om de DE-waardepunten in te 
leveren. Maar laten we maar snel be-
ginnen met tellen.’ Als aftrap pakt hij 
spontaan een grote hand vol waarde-
punten en gooit die als een wolk in 
de lucht.

Inzamelpunten
Er zijn inmiddels meer dan 600 in-
zamelpunten door het gehele land. 
Voor onze regio kunnen de bonnen 
worden ingeleverd bij: Spar/Post-
kantoor - Eerbeekseweg 24, Loenen; 
en Supermarkt Plus, Hoofdweg 86, 
Klarenbeek. Daarnaast kunnen de 
waardepunten natuurlijk ook ge-
zonden worden aan Lionshelpen, 
Postbus 151, 2270 AD Voorburg. 
Kijk ook eens op de website: www.
lionsclubapeldoorn.nl
 

TWELLO.- Enkele weken geleden 
heeft u in het Voorster Nieuws kun-
nen lezen dat het CDA-Voorst op 
maandag 8 december een avond 
heeft georganiseerd, waarop de in-
woners van de Gemeente Voorst met 
elkaar in gesprek kunnen gaan over 
alle veranderingen in de zorg, die 
per 1 januari 2015 een feit worden. 
Mona Keijzer is lid van de Tweede 

Kamer voor het CDA en zij heeft 
de onderwerpen die met de veran-
deringen te maken hebben in haar 
portefeuille. Het bestuur van het 
CDA-Voorst heeft haar gevraagd de 
discussie te leiden. Aan de hand van 
stellingen wordt er met elkaar van 
gedachten gewisseld en hopelijk ko-
men er goede, bruikbare ideeën naar 
voren, die ertoe kunnen bijdragen 

om het plezierig wonen in onze ge-
meente toegankelijk te houden. In-
tussen hebben allerlei organisaties 
laten weten met een afvaardiging 
aanwezig te zullen zijn. Ook op per-
soonlijke titel bent u hartelijk wel-
kom. De avond wordt gehouden op 
maandag 8 december, van 19.00 tot 
21.00 uur, in Brasserie Restaurant 
Korderijnk Stationsstraat 31, Twello. 

TWELLO.-  Remon van Seeters, pro-
jectmanager bij web- en app bureau 
Hoogdesign, spreekt bij de Open 
Coffee Voorst over het managen 
van ego’s. Op donderdag 4 decem-
ber vanaf 10.00 uur bij de Waardige 
Waard in Twello kunnen onderne-
mers en andere belangstellenden 
onder het genot van een kop koffie 
leren over het egomanagen en of het 
ego je in de weg zit of niet.
Wat is het ego eigenlijk? En wat heb-

ben we aan het ego? Zit het meer in 
de weg of niet? En wie is de ‘baas’ 
over wie? Tijdens de Open Coffee 
sessie ‘Neem jij jouw ego mee het 
nieuwe jaar in?’ probeert Remon sa-
men de aanwezigen een antwoord te 
vinden op deze vragen. Het doel van 
de sessie is het bewust worden van 
de vorming van het ego en of het ego 
in de weg zit of niet. “Maar wees ge-
waarschuwd, of je de sessie als leuk 
ervaart hangt helemaal van jezelf af. 

Of soms toch van je ego?” Iedereen 
is van harte welkom om de Open 
Coffee Voorst bij te wonen. Tijdens 
de vorige Open Coffee bijeenkomst 
is het belang van een goede, zakelij-
ke LinkedIn profiel foto aangestipt. 
Seher Gedik, van Captured by Se-
her, heeft op 4 december de moge-
lijkheid gecreëerd, voor aanwezigen 
van de Open Coffee, om tegen een 
gereduceerd tarief een goede profiel-
foto te laten maken.

TEUGE.- Afgelopen zaterdag waren 
alle huidige en oud vrijwilligers van 
Peco uitgenodigd voor een gezel-
lige ‘Proat avond’ ter gelegenheid 
van het 40 jarige bestaan van stich-
ting jongerenwerk Peco. Het hele 
gebouw hing vol met onder andere 
talloze krantenartikelen, oude pasjes 
en foto’s welke uit de archieven te-
voorschijn waren gehaald. Het deed 
vele herinneringen opleven en leid-
de tot soms een tikje melancholische 
maar vooral veel enthousiaste reac-
ties en boeiende gesprekken. Mooi 
was ook om te zien hoe Peco zich 
door de jaren heen heeft ontwikkeld 
en hoeveel mensen, verschillende 
generaties inmiddels, zich er belan-
geloos voor hebben ingezet, iets wat 
ook werd benadrukt door de huidige 
voorzitter Henry Hurenkamp in zijn 
toespraak. 
Hij gaf na zijn welkomstwoord de 
microfoon door aan twee oud-voor-
zitters, Johan Buitenhuis en Albert 
Steunenberg, die Arnold en Joke 
Hagen naar voren vroegen. Zij wer-

den in het zonnetje gezet vanwege 
het uitzonderlijk vele werk dat zij 
jarenlang, veelal achter de scher-
men, voor Peco hebben verzet. Een 
tikkeltje beduusd maar toch ook wel 
prettig verrast namen zij een grote 
oranje terrastegel met Pecologo in 
ontvangst als symbolisch blijk van 
waardering. De avond zette zich 
hierna onverminderd gezellig voort 
en er zal zeker met veel plezier op 
terug worden gekeken. 

Geschiedenis
Het hele avontuur begon voor heel 
veel jongeren uit Teuge en omgeving 
40 jaar geleden. De jeugd mocht van 
de ‘Burgemeester van Teuge’, Jan 
Haverkamp, een schuur gebruiken 
voor een fuif. Niemand kon toen 
vermoeden welke impact dit had 
en nog steeds heeft voor Teuge en 
de wijde omgeving. De enthousiaste 
jeugd van toen wilde het niet bij een 
eenmalige fuif houden en dit vaker 
organiseren, zou gezegd zo gedaan. 
Maar niet in een houten schuur met 

stro maar in een echt stenen gebouw. 
Dit werd wederom goed georgani-
seerd en een daverend succes. Het 
gebouw moest uitgebreid worden. 
Dit allemaal met behulp van eigen 
medewerkers van het eerste uur, en 
inmiddels alweer nieuwe aanwas 
van jonge medewerkers. Deze steeds 
grote club mensen begon steeds 
meer en uit een lopende activiteiten 
te organiseren, van Sinterklaasfeest 
tot bejaardenavond en van Speel-
week tot Dorpsfeest. Halverwege de 
jaren tachtig kon Peco met behulp 
van de kennis van (oud)medewer-
kers en de bereidheid van  Jan Ha-
verkamp de grond en het gebouw 
in eigendom krijgen. Met de club 
oud-medewerkers van Stichting Be-
heer gebouw Peco en het gebouw in 
eigen bezit was er een stevige fun-
dering voor het Jeugd- en jongeren-
werk in Teuge. Hierna breiden zich 
activiteiten nog verder uit en werd 
Peco een absoluut begrip in de regio. 
Peco blijft ook in het heden actief 
en kijkt naar de toekomst waarbij 

de hoop is dat de nieuwbouw kan 
worden gerealiseerd. Deze voorbije 
jaren en de toekomst kunnen alleen 
maar mogelijk worden gemaakt door 
een ongelofelijk groep enthousiaste 
jonge pubers die vanaf 1974 tot op 
de dag van vandaag nog steeds hun 
handen uit de mouwen willen ste-

ken en iets willen betekenen voor 
Peco. Zonder het soms zelf te weten 
zet dit een enorme stap naar hun 
volwassenheid, en geeft het Peco al 
40 jaar de kans om zonder één cent 
subsidie geweldige activiteiten te 
leveren voor het dorp en de gehele 
gemeente Voorst.

Met veel interesse werd gekeken in het archief



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 121 Klarenbeek
‘s Maandags gesloten

Sint en Piet opgelet
we hebben de 
kadootjes weer 

klaargezet!

Sin
w
k

IKZI VERLICHTINGSSET

Compacte LED 
koplamp met 5  LED’s 
voor optimale 
lichtopbrengst . met 3 
LED achterlicht . incl. 
bevestigingsset en 
batterijen

10,95

6,95

BIKE TOTAAL MINI TOOL

Handige, compacte 
lichtgewicht 
gereedschapsset met 
10 functies. Onmisbaar 
bij reparatie onderweg

11,95

6,95

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

Klarenbeekseweg 87 - tel. 0553011282 - 
www.slagerijwalravensklarenbeek.nl

Maak u sinterklaasavond

extra gezellig
met o.a. een gourmet of fondue schotel, heerlijke hapjes zoals

 speenvarkenspek, mini kipsaté en natuurlijk zijn er ook weer onze 
overheerlijke saucijzenstaven, broodjes en letters.

En natuurlijk onze met goud bekroonde 
broodjes beenham, Kibo’s, droge worst 
en Zeeuws Spek

w

Let op de afzonderlijke sint/kerst acti es 
bij verschillende winkels!

H. Smeltink
Broekstraat 37  Klarenbeek Telefoon (055) 301 12 73

WONINGINRICHTING & TEXTIEL

ONLINE VUURWERK VERKOOP
IS WEER GESTART BIJ

SNEL, VOORDELIG 
   EN BETROUWBAAR

WWW.SMELTINK.COM
en ontvang GRATIS vuurwerk 

in de voorverkoop
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Cursus ‘Heggen vlechten’ brengt oude ambacht 
van heggenvlechter tot leven

Gezocht: nieuwe heggenvlechters voor 
dorpen in Gelderland

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

TWELLO.- Stichting Landschapsbeheer Gelderland en stichting 
Heg&Landschap zoeken enthousiaste dorpen die het oude ambacht van 
heggenvlechter in ere willen herstellen. Zij willen meer aandacht voor 
dit fraaie ambacht en de rol van heggen in ons landschap. Daarom orga-
niseren zij deze winter de cursus ‘Heggen vlechten’ voor dorpsbewoners 
die het oude ambacht willen leren en de opgedane kennis voor hun 
dorp of kern inzetten. Deelnemers leren over de historie en functie van 
de heg en natuurlijk hoe ze een heg vlechten in het landschap. Belang-
stelling? Meld u en uw dorpsorganisatie aan bij Stichting Landschaps-
beheer Gelderland (SLG). Aanmelden kan tot 20 december bij SLG via 
telefoon 026-3537444 of via het aanmeldformulier op www.landschaps-
beheergelderland.nl.

Heggen zijn enorm waardevol en 
beeldbepalend in het landschap. 
Heggen en de heggenvlechter zijn 
onlosmakelijk met het cultuurland-
schap verbonden. Zij bepalen, net 
als boerderijen en andere land-
schapselementen, mede de iden-
titeit van de streek. Helpt u samen 
met dorpsbewoners mee om dit erf-
goed te behouden? 

Mooi ambacht
Is heggenvlechten wel van deze tijd? 
We hebben nu prikkeldraad, gaas 
en stroomdraad om vee in de wei te 
houden. Ja, het vlechten van heggen 
is nog altijd de moeite waard.  Bij-

voorbeeld om mooie, dichte heggen 
langs wandelpaden te maken, om 
oude heggen te herstellen en de ge-
schiedenis van het landschap levend 
te houden. Heggenvlechter Lex Roe-
leveld uit Randwijk: “De gevlochten 
heg zorgt voor een dichte, ondoor-
dringbare structuur van dikke en 
dunnere doorntakken. Dat geeft klei-
ne zangvogels een veilige plek om te 
broeden. Een gevlochten heg is een 
schuil- en woonplaats voor veel die-
ren. Ik vind heggenvlechten boven-
dien een mooi ambacht dat mensen 
motiveert om in de natuur te werken 
en het belang laat zien van onze heg-
gen en bomen.”

cursus Heggen vlechten
De cursus ‘Heggen vlechten’ vindt 
plaats in drie regio’s: Achterhoek, 
Rivierengebied en Veluwe Vallei. De 
cursus bestaat uit een theorieavond, 
een praktijkdag en een terugkijkdag. 
Op de theorieavond leren deelne-
mers alles over de historie en func-
tie van heggen, de theorie en het am-
bacht van heggen vlechten. Tijdens 
de praktijkdag vlecht de cursist zelf 
een heg. SLG zorgt voor het juiste 
gereedschap zoals een ‘hiep’, oogbe-
scherming en speciale lange hand-
schoenen. Wanneer de heggen in 
het voorjaar uitlopen, bekijken alle 
deelnemers gezamenlijk de resulta-
ten. De kosten voor deelname zijn € 
40,- per persoon. 

De cursus wordt in samenwerking 
met de Vereniging Kleine Kernen- 
Federatie Dorpshuizen Gelderland 
georganiseerd voor dorpen en kleine 
kernen in Gelderland. De cursus 
wordt mogelijk gemaakt door een 
financiële bijdrage van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie, de Nati-
onale Postcode Loterij en stichting 
Heg&Landschap. 

 

Voorst schrijft geschiedenis! 
Doet u ook mee?

GEMEENTE VOORST.- Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
Oudheidkundige Kring Voorst (OKV) IN 2015  is een Facebook pagina 
“Voorst schrijft geschiedenis” (VSG) gestart met daarop verschillende 
projecten. U kunt ook via de site: www.okvvoorst.nl meekijken. Iedere 
maand wordt een bezoek gebracht aan een project door belangstellen-
den. 

De Fliert ter hoogte van de A1.

NOVEMBER
27 Samen uit eten in het dorpshuis Op den Toega 
 Teuge, Algemeen Belang Teuge
27 OKV lezing Ruimte voor de rivier aanvang 20 uur Benring 
 te Voorst, Vereniging Oudheidkundige Kring Voorst
30 12.00 tot 17.00 uur Koopzondag in het centrum van Twello. Div. 

winkels open, Twello Centrum

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

Pompe Wilp  
04 Sint koopavond in het centrum van Twello  

Twello Centrum
07 Evensongs koor met Henk de Vries orgel 15.00 uur 
 Dorpskerk Wilp, Stichting behoud Dorpskerk Wilp
12 Sfeervolle Reskevo  kerstmarkt van 15.00 tot 20.00 uur. Bij kerk 

van Voorst met leuke kerstartikelen, boeken, bloemstukken, her-
dertjestocht en kerstverhaal middels toneelspel. Route is geheel 
verlicht met kaarsjes.  

13 9.00 tot 16.00 uur Kerstmarkt bij de Kruidentuin. Div. leuke activi-
teiten. Lenteklokje 3, Twello  

14 12.00 tot 17.00 uur Koopzondag in het centrum van Twello. Div. 
winkels open, Twello Centrum

16 Soosmiddag vanaf 14.00 uur met bingo, dorpshuis in Teuge 
 Algemeen Belang Teuge
19 Maandelijkse bingo avond. Aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van 

de sportclub. Sportclub Teuge
21 12.00 tot 17.00 uur Koopzondag in het centrum van Twello. Div. 

winkels open, Twello Centrum
23 Kerstkoopavond in het centrum van Twello

Project herbergen
Op 18 november ging het project 
‘Herbergen langs de straatweg’ van 
start op het landgoed Beekzicht. Er 
was voor Beekzicht gekozen om-
dat de voormalige villa op de plek 
werd gebouwd waar vroeger van 
1690 tot 1813 herberg ‘t (Rode) 
Hert of Hart stond. De deelnemers 
kregen presentaties van Willem de 
Beaufort (Beekzicht) over de ge-
schiedenis van het landgoed en van 
Jan Groenenberg over brouwerijen, 
tapperijen en herbergen in de ge-
meente Voorst. Wat gaan er verder 
gebeuren? Alle herbergen enz. in 
de gemeente Voorst is een beetje te-
veel van het goede en dus moet er 
een keus gemaakt worden. Hiervan 

wordt de  algemene geschiedenis 
beschreven. Per herberg een aantal 
invalshoeken zoals: Welke families 
woonden er? (het resultaat wordt op 
de genealogie dag 2015 van OKV ge-
presenteerd); de bouwgeschiedenis 
en verhalen; Bij allemaal op visite 
en tot slot alles vastleggen, bijvoor-
beeld in een boek, een ‘APP’ of een 
documentaire. Belangstelling? Doe 
mee, je/u kiest zelf: Welke herberg 
heeft je interesse? Welke invals-
hoek/aspect vind je leuk? Hoe zou je 
het resultaat vast willen leggen? Laat 
het weten aan: info@okvvoorst.nl 
of via Facebook: Voorst schrijft ge-
schiedenis. Nog niet overtuigd? Kijk 
dan naar dit filmpje: http://youtu.
be/Hzil3hIe5vM

Terug naar de bron
VSG gaat op zoek naar de bron van 
beken en weteringen in Voorst, Kla-
renbeek, Wilp, Twello, Terwolde, 
Teuge, De Vecht, Nijbroek enzo-
voort. De plannen zien er als volgt 
uit: In januari naar de studieruimte 
van de OKV, speuren in het archief, 
kijken wat er is. Dan naar het wa-
terschap en op excursie door de 
Oost-Veluwe. Doe mee en kies een 
groep: De Fliert, De Grote wetering, 
de Voorsterbeek enzovoort. Samen 
een plan uitwerken en naar buiten 
(vanaf april 2015). Het resultaat 
in september: prachtige verhalen, 
foto’s, een boekje of een film. Het 
kost niets. 

Kijk hier voor een impressie van 
de Voorsterbeek: http://youtu.be/
TfJ2l84kM7c. Ook hiervoor geldt: 
meld je aan via info@okvvoorst.nl 
of Facebook Voorst schrijft geschie-
denis. Bellen kan ook: (0571) 27 70 
90 (dinsdag en woensdag)
 
 

Oogstrelendejongedame met klasse en stijl

Phalaenopsis, Woonplant 
van de Maand december
 
REGIO.- De Phalaenopsis is lid van de Orchideefamilie. Deze woon-
plant, met een vleugje Azië in zich, staat bekend om haar ranke stelen 
en vlinderachtige bloemen.   
 
Bloemen als vlinders
De Phalaenopsis wordt door haar 
uiterlijk ook wel vlinderorchidee 
genoemd. Opvallend zijn de varian-
ten met een gespikkeld of gestreept 
patroon. Daarnaast staat de Phalae-
nopsis bekend om haar verschijning 
in vele kleuren zoals roze, paars en 
soms zelfs blauw.
 
Niet alleen de plant zelf met haar 
prachtige bloemen zijn oogstrelend, 
zelfs de wortels van de Phalaenopsis 
zijn het bekijken waard. Deze woon-
plant pronkt daarom ook graag in 
een glazen pot.
  
Van het regenwoud naar de 
vensterbank
De Phalaenopsis komt van ver. Rond 
1700 werd de plant ontdekt in de 
tropische regenwouden van Azië en 
Australië en kwam met ontdekkings-
reizigers mee naar West-Europa. De 
Orchidee is van nature gewend om 
te groeien in bomen en op rotsen, 
maar vermaakt zich ook prima op 
jouw vensterbank of bureau.

Winterpaleis op Paleis Het Loo 
APELDOORN.- Vanaf 13 december staat Paleis Het Loo drie weken lang in 
het teken van Winterpaleis Het Loo met sfeervol gedekte tafels, traditioneel 
opgetuigde kerstbomen, handgemaakte groenversiering en een ijsbaan. Op 
zaterdag 27 en zondag 28 december is er een speciale avondopenstelling 
tot 21.00 uur. Hoogtepunt is de gedekte tafel van het door Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima aangeboden galadiner ter gelegenheid van 
het officiële bezoek van Prins Albert van Monaco aan Nederland afgelo-
pen zomer. De presentatie À la carte aan het hof geeft een uniek overzicht 
van 200 jaar koninklijke menukaarten. Daarnaast is de verlengde expositie 
Grace Kelly, prinses en stijlicoon te zien. Op het Stallenplein kan geschaatst 
worden op een echte ijsbaan en voor kinderen zijn er extra activiteiten. 
Schaatsen kunnen, zolang beschikbaar, gratis worden geleend. De baan is 
niet geschikt voor noren. De restaurants bieden deze dagen een toepasselijke 
winterse menukaart. Op een aantal dagen worden er kleine muzikale optre-
dens verzorgd. Voor meer informatie: paleishetloo.nl

Geniet van de Phalaenopsis
Een plekje in de woonkamer met 
voldoende licht, is wat de Pha-
laenopsis graag wil. Niet in direct 
zonlicht, dus vermijd de venster-
bank tussen april en oktober. Als ze 
dorst heeft zie je dat aan de wortels 
die wit worden. Een dompelbadje 
van zo’n 10 minuten is dan wat de 
Phalaenopsis nodig heeft. Doe dit is 
eens per 7 á 10 dagen.

http://landschapsbeheergelderland.nl/handen-aan-de-gevlochten-heg/
http://landschapsbeheergelderland.nl/handen-aan-de-gevlochten-heg/
http://youtu.be/TfJ2l84kM7c
http://youtu.be/TfJ2l84kM7c
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DOE MEE!
WIN EEN CADEAU VAN €10,- 
VAN DE WERELDWINKEL TWELLO

HORIZONTAAL: 1 honingdrank; 3 deel van 
een wet; 6 hond; 9 familielid; 12 reeds; 
13 draaiende trommel; 14 heldendicht; 16 
per adres; 17 soldatenmuts; 18 pakken; 20 
stijlvol; 22 spellen; 24 opdracht; 26 kloek; 
28 voedster; 30 haaruitval; 31 maanstand; 
32 keelgeluid; 34 zoogdier; 36 dierenge-
luid; 37 sneetjes brood; 41 dierentuin; 42 
Frans lidwoord; 43 familielid; 44 ogenblik; 
46 sierplantje; 51 in orde; 53 dijk; 54 ge-
sloten; 55 onder andere; 56 nieuw; 58 dof; 
60 wilde haver; 61 wasem; 63 trekken; 65 
gebeurtenis; 66 plaats in Zuid-Holland; 68 
scheepsbevrachter; 70 legerafdeling; 72 te 
eniger tijd; 73 wasbak; 74 ondernemings-
raad; 75 erfelijkheidsdrager; 76 tijdreke-
ning; 77 bevel; 78 opgewekt.
 

VERTICAAL: 1 handboord; 2 oude maat; 
3 persbureau; 4 spoorstaaf; 5 trechter; 6 
Europeanen; 7 ontsloten; 8 kleefmiddel; 
10 voorzetsel; 11 edelman; 13 droog; 15 
garnituur; 17 deel van het gezicht; 19 grap-
penmaker; 21 afsluiting; 23 wederkerend 
vnw.; 25 alstublieft; 27 mondstuk; 29 jong 
dier; 32 opschrift; 33 oosters weefsel; 34 
geliefde; 35 mutsje; 37 slang; 38 veer-
kracht; 39 parelduikster; 40 ontkenning; 45 
hoofdtelwoord; 47 knaagdier; 48 wissel-
borgtocht; 49 insect; 50 accu; 52 vogel; 55 
wijfjesschaap; 57 familielid; 58 eiland in de 
Middellandse Zee; 59 interval; 60 grond-
soort; 62 voor; 63 legerschare; 64 luizenei; 
65 hevig; 67 vrouwelijk dier; 69 projectie-
plaatje; 71 modieus; 74 oosterlengte. 

 17 14 30 77 49 15 65 76 2 68

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 december 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: ‘tagliatelle’. 
De winnaar is: mevr. Nijhof-Vloedgraven, Klokkenkampsweg 27, 
7391 EN Twello. Van harte gefeliciteerd!

1 2 3 4 5 v 6 7 8 9 10 11

12 13 v 14 15 16

17 v 18 19

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 v 68 69

70 71 72 v 73 74

75 76 v 77 78

Kijk in de Wereldwinkel voor 
originele kerstversieringen en 
kerstgroepen. 

Kom in de stemming 
voor de Kerst. 
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Sportprogramma
Voetbal

Cupa
Zondag 30 november
14.00 Cupa 1-Gorssel 1  
12.00 Edesche Boys 2-Cupa 2 
09.30 Columbia 6-Cupa 3 
Vrouwen
12.00 St.Cupa/Voorst 1-Heeten/We-
sepe 1

Klarenbeek
Vrijdag 28 november
Heren Zaal   
18:30 Robur et Velo 7-Klarenbeek 1
Zaterdag 29 november
Heren Veld   
14:30 Klarenbeek 2-Helios 3
14:00 Klarenbeek 3-Orderbos 2
Vrouwen Veld
14:30 SSS 1-Klarenbeek VR1
15:00 Heino 1-Klarenbeek VR2
10:00 Apeldoorn 1-Klarenbeek VR3
12:00 Klarenbeek 4-DSV 2
Zondag 30 november
Heren Veld
14:00 Eerbeekse Boys 1-Klarenbeek 1
11:00 AZC 2-Klarenbeek 2
10:00 Eerbeekse Boys 4-Klarenbeek 3
11:30 Victoria Boys 2-Klarenbeek 4

Terwolde
Zondag 30 november
14.00 Wesepe 1-Terwolde 1
10.00 Wijhe’92 5-Terwolde 2
10.00 Terwolde 3-Voorwaarts 11
09.30 Terwolde VE1-Wissel VE1
Vrouwen
11.30 Terwolde 1-Groen Wit1

Teuge
Zaterdag 29 november
14:30 DSV 1-Teuge 1
12:30 DSV 2-Teuge 2
14:30 Groen Wit 2-Teuge 3
14:30 Nunspeet 6-Teuge 4
14:30 Teuge 5-ESC 6
14:30 Teuge 6-Oene 6
Vrouwen
13:30 Heino 2-Teuge 1

Twello
Zaterdag 29 november
15.00 Zutphen 3-Twello 2            
Zondag 30 november
09.30 TKA 4-Twello 4
10.00 Twello 5-Sallandia 5
10.00 Twello 3-Wilp 3
10.00 Twello 2-Schalkhaar 4
14.00 Twello 1-V & L 1

Voorwaarts
Vrijdag 28 december
zaal jachtlust
mannen
21.30 Voorwaarts 2-Turkuaz 4
22.30 Voorwaarts 5-Apeldoorn 7
vrouwen
20.30 Voorwaarts 1-Anatolia 1
Zondag 30 november:

VenL Dames 1 wint verdiend van VDZ 2

14.00 Stevo 1-Voorwaarts 1
11.30 Voorwaarts 2-Leones 2
11.30 Voorwaarts 3-Beekbergen 2
10.00 SV Loil 2-Voorwaarts 4
10.30 Deventer 2-Voorwaarts 5
09.30 Voorwaarts 6-Eerbeekse Boys 3
11.30 Voorwaarts 7-Kieviten 2
09.30 de Gazelle 2-Voorwaarts 8
09.30 Voorwaarts 9-Activia 4
10.00 Emst 3-Voorwaarts 10
10.00 Terwolde 3-Voorwaarts 11

V en L
Zaterdag 29 november  
09:00 V en L F1 - Teuge SP F4
10:00 V en L E1 - Twello SV E3
10:45 Wesepe D1D  - V en L D1
11:00 Teuge SP D3G - V en L D2
11:00 V en L E2 - WSV E9
12:30 V en L C1 - Albatross C3
15:00 Terwolde B1 - V en L B1
Zondag 30 november  
09:30 V en L 3 - Groen Wit’62 5 
09:30 Apeld Boys VE1 - V en L VE1
10:30 Wissel VR1 - V en L VR2
13:00 AWC VR1 - V en L VR1
14:00 Twello 1 - V en L 1

Wilp  
Zaterdag 29 november
14.30 Gazelle 2-Wilp 2 zat. 
14.30 Go Ahead D 3-Wilp 3 zat. 
Zondag 30 november
14.00 Deventer 1-Wilp 1 
10.00 Twello 3-Wilp 3 
Vrouwen
12.30 SJO Oeken/SHE 1-Wilp 1  

Voorst
Zondag 30 november
14:30 Dierense Boys 1-Voorst 1
10:00 Pax 3-Voorst 2
10:00 Keijenburgse Boys 4-Voorst 3
10:00 Voorst 4-EDS 2

Sporthallen
jachtlust
Donderdag 27 november
19:00 – 23:00Volleybalcompetitie 
Voorwaarts volleybal
Vrijdag 28 november
20:30 – 23:30Zaalvoetbal competitie 
Voorwaarts 
Zaterdag 29 november
09:30 – 12:00Handbal competitie 
jeugd Voorwaarts
12:30 – 19:00 Volleybal competitie 
Voorwaarts & Wilp
16:30 – 19:00 Voorwaarts dames 1 – 
Zeewolde dames 1
19:30 – 21:45Handbal competitie se-
nioren Voorwaarts
19:30 – 20:45VanNiel dames 1 – 
HVBS dames 1
Zondag 30 november
10:00 – 14:00Handbal competitie 
Voorwaarts

Zuiderlaan
Vrijdag 28 november
19:30 – 22:30Zaalvoetbal competitie 
SV Twello
Zondag 30 november
12:00 – 13:45Basketbal competitie 
jeugd 
10:00 – 17:00Turnwedstrijden turn-
hal

VoorsterNieuws
Sport TWELLO.- Naarmate het seizoen 

vordert wordt het duidelijk wat je 
plek is. Verliezen van de betere maar 
gelijk tegen een team dat boven ons 
staat. Zondag was VDZ de tegenstan-
der. Zij staan met 3 punten meer een 
plek boven V en L. Het was de Dames 
van VenL dus duidelijk waar het om 
ging. Al heel snel werd duidelijk dat 
VDZ over meer ervaring en routine 
beschikt dan VenL. De routine van 
VDZ kwam met name  bij het eerste 
doelpunt van VDZ goed van pas. 
Een duel tussen een spits van VDZ 
en de laatste man van VenL, Lisanne 
Panhuis, werd gewonnen door de 
spitsdie een vrije trap mee kreeg. De 
plek was bijna bij de cornervlag. De 
vrije trap werd gegeven op ongeveer 
5 meter voor het doel en daar was 
VDZ sneller, agressiever bij de bal 

dan VenL, 0-1 was het gevolg. VDZ 
was weliswaar de bovenliggende 
partij maar echt kansen heeft VenL 
in de eerste helft niet meer weg-
gegeven. De rust werd gebruikt om 
de speelsters van V en L nog maar 
eens duidelijk te maken dat zij het 
samen moesten doen omdat eenlin-
gen in de 3e klasse nagenoeg niets 
bereiken. Er kwam een herboren 
VenL uit de kleedkamer. Vanaf 
de aftrap had Venl het initiatief. 
Dit had tot gevolg dat ook zij vrije 
trappen meekregen. V en L kreeg 
in de 47’ minuut een vrije trap die 
door de keeper van VDZ werd ver-
werkt. De bal kwam voor de voeten 
van Sharon Casteel  die ditmaal 
vernietigend uithaalde en de 
 gelijkmaker was een feit. Nu was 
het VenL aan de beurt. Er werd ge-

voetbald zoals dat zo vaak op de 
training gebeurd. Dit had de nodige 
energie gekost. Meerdere speelsters 
van VenL kregen het moeilijk maar 
gelukkig had VDZ daar ook last van. 
Er werd gewisseld aan beide zijden. 
Bij VenL werden Loes Boerkamp en 
Jolijn Overvelde vervangen door 2 
speelsters uit het 2e, Laura  Bouw-
meester en Linda Overvelde. Wat 
verschuivingen in het team van 
VenL pakten goed uit. Het houden 
van druk op VDZ ging beter. VenL 
was een stapje verder, alleen moest 
nu de afwerking ook beter worden. 
Met Linda Overvelde heb je dan 
een speelster die niet altijd de com-
binatie zoekt maar al heel snel het 
schot op doel. Eerst 2x oefenen en 
dan raak schieten 2-1. VenL won uit-
eindelijk en verdiend. 

Cupa neemt volle winst mee uit de Vecht
BUSSLOO.- V en L en Cupa zijn 
twee aan elkaar gewaagde teams 
en de meest gelukkige was dit keer 
Cupa. Het nam de volle winst mee 
uit de Vecht in een wedstrijd waarin 
beide teams vol voor de winst gin-
gen. Cupa moest aantreden zonder 
Björn Hendriks (geblesseerd) Nick 
van Uffelen (geschorst) en Remco 
Bloem ( niet fit maar wel wissel). 
V en L was gevaarlijk bij vrije trap-
pen en Cupa vooral bij corners. 
Diep in de eerste helft bij een cor-
ner voor Cupa, genomen door Bas 
ter Riele, ging V en L keeper Dol-
man onder de bal door waar door 
Cupa aanvoerder Tom Leerkes de 
bal kon binnen lopen bij de tweede 

paal  0-1. Dit werd tevens de rust-
stand ondanks tal van mogelijkhe-
den voor beide doelen. Direct in 
de tweede helft waarin V en L logi-
scherwijze vol gas gaf moest Cupa 
keeper Jeroen Bouwhuis redding 
brengen. Hij kweet zich met verve 
van zijn taak en voorkwam daar-
mee verder onheil. Na een lange bal 
van achteruit stond Aron de Haan 
na een lange sprint vrij voor keeper 
Dolman maar helaas mikte Aron 
naast de paal. Ook V en L kreeg zijn 
kansen maar was onnauwkeurig of 
ongelukkig in de afwerking. Diep 
in de tweede helft werd een uit-
trap van Bouwhuis door Maarten 
de Croon verlengd op broer Jan die 

op zijn beurt een mooi lobje over de 
verdediging van V en L gaf op Tom 
Leerkes. In volle sprint wist hij de 
weifelachtig uitkomende Dolman 
met een kopbal te passeren met een 
bal die traag in het doel rolde 0-2. V 
en L zette nog een keer alles op al-
les en wist via een scrimmage voor 
het Cupa doel door Eduard v.d.Beld 
de aansluitings treffer te scoren 1-2. 
Maarten de Croon kreeg de moge-
lijkheid om de wedstrijd voor Cupa 
definitief in het slot te gooien maar 
vrij voor Dolman mikte hij naast. 
Wat Ven L ook probeerde Cupa ging 
met de volle winst naar Bussloo en 
speelt a.s zondag thuis tegen Gors-
sel.

Negende speelronde 
jeugdcompetitie tafeltennis
TWELLO.- Ne een wedstrijdloos weekend traden de jeugdteams van 
TTV Trias afgelopen zaterdag weer aan voor een uitwedstrijd in de na-
jaarscompetitie. Op deze een na laatste speelronde wisten de vier jeugd-
teams helaas geen overwinning te boeken.

Trias 1
Trias ging op bezoek bij de dames 
van LTTC “de Toekomst” in Lochem. 
Al weken strijden Enrico Schotman, 
Rick IJsseldijk en Toine Hulshof 
voor lijfsbehoud in de Hoofdklasse, 
dus ook nu was elk punt belangrijk. 
Toine zorgde in de openingspartij 
bijna voor een daverende verrassing. 
Tegen een sterke tegenstandster wist 
hij een vijfde game af te dwingen. De 
winst in deze beslissende game ging 
met 13-11 zeer fortuinlijk richting 
Lochem. Nadat Enrico ook zijn eerste 
partij verloor, wist Rick, middels een 
eenvoudige overwinning, het eerste 
punt voor Trias te scoren. De dub-
belpartij van Enrico en Rick verliep 
daarna niet goed. De Lochemse da-
mes waren oppermachtig en namen 
zodoende een 3-1 voorsprong. Na de 
pauze boekte Enrico ook zijn eerste 
overwinning, maar Trias kon niet 
voorkomen dat “de Toekomst” de 
voorsprong gestaag uitbouwde naar 
5-2. Nu was het de beurt aan Rick om 
ongelukkig onderuit te gaan. In een 
spannende wedstrijd trok hij met 
12-10 in de beslissende vijfde game 
aan het kortste eind. Doordat Toine 

zijn laatste partij wel wist te win-
nen ging Trias met een 7-3 nederlaag 
huiswaarts en blijft het team zicht 
houden op lijfsbehoud.

Trias 2
Roel Harleman, Marleen IJsseldijk 
en Lynn Diamant speelden zater-
dagmiddag tegen Kampenion uit 
Kampen. De Kampenaren konden 
kampioen worden, maar daar wens-
te Trias deze zaterdag niet aan mee 
te werken. Marleen zette in de ope-
ningspartij de kampioenskandidaat 
met een mooie overwinning meteen 
op achterstand. Roel verloor daarna 
zijn wedstrijd, maar Lynn zette Trias 
weer op voorsprong. In de dubbel-
partij was Kampenion de gelukkig-
ste. Met een benauwde 11-8 in de 
vijfde game wisten zij Marleen en 
Lynn nipt te verslaan. Kampenion 
probeerde daarna door te drukken 
om in een laatste poging de titel als-
nog te grijpen. Maar overwinningen 
van Roel en Lynn gooiden roet in het 
eten. Kampenion wist de wedstrijd 
wel met 6-4 te winnen, maar dat was 
niet genoeg om zich al tot kampioen 
te laten kronen.

Trias 3
Ook Trias 3 speelde tegen een kam-
pioenskandidaat uit Kampen. Zon-
der de zieke Leon Doeve stonden 
Sebastiaan van der Scheer en Jasper 
Heil voor een haast onmogelijke op-
gave. Het gemis van de derde speler 
leverde al direct een 3-0 stand op en 
die achterstand nekte Trias. Want in 
de overige zeven wedstrijden was 
Trias wel de meerdere van Kampe-
nion. Door twee overwinningen van 
Jasper en een van Sebastiaan wer-
den in de enkelpartijen drie punten 
verzameld. Ook de dubbelpartij liep 
weer als vanouds en werd in winst 
omgezet. De wedstrijd werd door 
Trias dan wel verloren met 4-6, maar 
was, gezien de ondertal situatie, des-
ondanks een prima prestatie.

Trias 4
Loes van de Kamp, Femke van 
Schaik en Levi van Hunnik gingen 
op bezoek bij “de Brug” in Apel-
doorn. En ook deze week was het 
spelbeeld van dit team hetzelfde als 
de afgelopen weken. “de Brug” ging 
fanatiek van start en zette Trias di-
rect op achterstand. Na vijf nederla-
gen op rij wist  Femke wist een van 
haar partijen te winnen. De eer van 
Trias was hiermee gered en moest 
dit team met een 9-1 nederlaag weer 
richting Twello reizen.

SV Terwolde trekt aan kortste eind
TERWOLDE.- Op de fraaie novem-
berdag stond de Voorster derby 
tegen SV Twello op de voetbal-
agenda. Ondanks de slechte be-
reikbaarheid van het Terwoldse 
sportcomplex door de herinrich-
ting van de Everwijnstraat waren 
er vele liefhebbers op dit duel afge-
komen. Vanuit de kantine af langs 
de lijn was het een leuk schouw-
spel onder leiding van scheids-

rechter Henk Nijenhuis. Het ni-
veau was niet al te hoog maar op 
de sportiviteit van de acteurs was 
niets aan te merken. Sommigen 
buiten de lijnen vonden het zelfs 
wat te tam. De gasten hadden iets 
meer balbezit echter tot kansen 
kwam het nauwelijks. Terwolde 
was voorin niet bij machte om 
het de defensie van Twello lastig 
te maken. De thuisclub kreeg via 

Thomas Leurink een kleine moge-
lijkheid om de wedstrijd open te 
breken maar helaas ging zijn inzet 
naast. Het leek er dan ook op dat 
de teams met 0-0 de rust in zouden 
gaan echter kwam SV Twello op 
0-1 door een mooie goal. Terwolde 
zette na rust iets meer druk naar 
voren en dit resulteerde in een 
vrije trap in de 49e minuut. Edwin 
Dommerholt belastte zich met 

deze vrije trap en tot ieders verba-
zing ging de bal van zo’n 30 meter 
ineens in het vijandelijke doel om-
dat iedereen de bal aan zich voor-
bij liet gaan 1-1. De wedstrijd kon 
weer opnieuw beginnen maar na 
een foutje van de Terwoldse doel-
man, hij werd weliswaar ook licht 
getoucheerd, stonden de gasten in 
53e minuut onverwachts weer op  
voorsprong. Terwolde zette aan en 

een  kans van Koen Appelo bracht 
ging succes. In de slotfase was de 
doelman van SV Twello te ver zijn 
goal uit maar de inzet van Niels 
Bredenoort werd door een verde-
diger geblokt. Terwolde zette alles 
op alles en kreeg drie corners op rij 
maar verder dan een bal tegen de 
paal kwam het niet. Terwolde trok 
dus aan het kortste eind in deze 
leuke en vrij sportieve derby.   



Markt Twello elke vrijdag van 
12.30 tot 17.30 uur

VISHANDEL VAN DIERMEN SPAKENBURG

Heerlijke Ovenschaaltje’s

Hollandse Nieuwe

Gebakken Kibbeling

Huisgerookte Schepzalm

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

gratis saus

Kijk voor onze veilingverse Noordzee aanvoer in de kraam

twitter@vismanjan

5e gratis!

Met kabeljauw & zalm roerbakgroenten 

180 graden - 20 min in de oven     

Ter plaatse schoongemaakt!

Zonder graat en verfijnd gekruid!

2 smaken peper & naturel 
gezond en lekker !

per stuk250 gram 2 voor

per stuk 4 voor 

500 gram

100 gram

6.003.75 11.00

1.90 7.00

7.00

2.50

750 gram

10.00

6,50Bloemstuk
Klasse stuk mager rundvlees

3,50

3,95

Knakworst 

De Hartige Vleesbanketstaaf                     
Met of zonder sesamzaad. 
In voorverwarmde oven 
12 - 14 min. op 200°

Per
500 gram

Per
250 gram

per stuk

www.ter-weele.nl

RECLAME WEEK 48

aanbiedingen van de week

Kom.. .  en 
proef de sfeer

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
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4.993.99

2.503.99 10.006.99

1 KILO 
VAN 9.90 NU

250 GRAM 
VAN 4.98 NU

200 GRAM 
VAN 6.99 NU

250 GRAM 
VAN 4.98 NU

VAN 14.99 PER 130 GRAM 
NU 6.99 2 STUKS

900 GRAM 
VAN 8,49 VOOR

GROTE BLANKE ROZIJNEN
Voor o.a. melkmoes, musli, Boerenjongens 
zijn rozijnen op brandewijn, dat wil zeggen in 
alcohol ingelegde rozijnen. Dit recept is een met 
name door oudere mensen geliefd “drankje”.

WALNOTEN GEPELD 
BIOLOGISCH AA KWALITEIT

GERST GRAS 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. Een bron van 
zink, rijk aan vezels, magnesium, ijzer, calcium, 
chroom, vitamine E, B3, B6 en C. Tarwegras 
en Gerstegras zijn heerlijk en zeer voedzaam 
door smoothies, shakes, muesli en yoghurt. 
Probeer nu beide superfoods uit!

GOJI BESSEN
Goji als ‘super voedsel’, met zeer vele 
voedzame en antioxidante eigensappen

PECANNOTEN GEPELD 
BIOLOGISCH AA KWALITEIT

BLOEMEN 
CRÈME HONING
Deze honing is een zeer lekkere honing. 
Wit geel van kleur en nooit vloeibaar, 
eerder geleiachtig. Goede honing is zo 
stijf, dat als de pot omgekeerd wordt, de 
honing er niet uitloopt.

NOTENAFDELING ZUIDVRUCHTENAFDELING VOEDINGSUPPLEMENTENHONING AFDELING
ALLES VERS OP DE MARKT GEBRAND

WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON

AL ONZE HONING IS ONVERHIT

Activia houdt de ongeslagen 
uit-status in stand
TWELLO.- Vandaag moesten de 
mannen van trainer Rorije op be-
zoek bij het onderaan staande Mar-
kelo. Ze deden dat in de eindelijk 
gereed gekomen maar wel prachtige 
nieuwe tenues (dank aan sponsor 
Plus Nijland!) Makkelijke wedstrij-
den krijg je sowieso niet in de derde 
klasse en de ploeg was dan ook voor-
bereid op een lastig middagje. In de 
basis elf was deze keer gekozen voor 
Guus Leerkes centraal op het mid-
denveld waardoor kersverse vader 
Frank Oosterwegel het schouwspel 

vanuit de dug-out mocht aanschou-
wen. Na een eerste waarschuwing 
van de voet van Thijs Leerkes wiens 
lobje net te kort was nam de thuis-
ploeg het initiatief over; geholpen 
door een slap en slordig spelend Ac-
tivia. De beloning voor de hekken-
sluiter volgde al snel in een situatie 
waarin de defensie (met name de 
vleugelverdedigers) te veel ruimte 
weggaven en de bal bij de tweede 
paal kon worden binnen gewerkt. 
Halverwege de eerste helft kreeg Ac-
tivia via Joey Hesselink een buiten-

kansje om de stand gelijk te trekken 
uit een strafschop (na een duwfout 
op Niels Achtereekte) maar zijn in-
zet was weliswaar redelijk geplaatst 
maar op de voor de doelman prettige 
hoogte en die wist dan ook redding 
te brengen. Gaandeweg de wedstrijd 
kreeg Activia, zonder goed te spelen, 
wel meer grip op de wedstrijd maar 
dit bleef lange tijd zonder goals, en 
ook zonder grote kansen. Pas een 
kwartier voor tijd viel de op dat mo-
ment wel verdiende gelijkmaker. De 
ingevallen Erwin Viester legde een 

bal prima klaar voor de inkomende 
Bart Wippert en die rondde knap en 
overtuigend af. In het laatste kwar-
tier zette Markelo nog eens aan om 
alsnog de voor hen zo belangrijke 
winnende treffer op het bord te krij-
gen maar ook Activia nam geen ge-
noegen met een gelijk spel en bleef 
druk vooruit zetten. De niet meer 
verwachte winnende treffer viel 
toch nog in blessuretijd en gelukkig 
voor Activia viel deze aan de goede 
kant! Thijs Leerkes werd weer eens 
de diepte in gestuurd over rechts en 

deze keer viel de teruggetrokken bal 
precies goed voor de attente Joey 
Hesselink die zijn status als goal-
getter weer eens eer aan deed en de 
bal achter de doelman schoot. Een 
zeer belangrijke treffer voor Activia 
en wat het voor Markelo betekende 
was meteen na het affluiten wel dui-
delijk want her en der vielen zwart-
hemden op de zware grasmat neer. 
Volgende week maar weer eens pro-
beren punten in een thuiswedstrijd 
te halen; Colmschate komt dan op 
bezoek.

299 2.99 2.99
ELSTAR-APPELS
KLASSE 1 EXTRA KWALITEIT

CLEMENTINE 
MANDARIJNEN 
HEERLIJK ZOET EN 
ZONDER PIT

SPAANSE NAVEL-
SINAASAPPELS
HEERLIJK ZOET EN 
VOL SAP20 STUKS3 KILO 12 STUKS
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Succesvolle overstap Linda 
Voskamp van de Oortveldruiters
EMPE.-Voor het eerst na haar suc-
cesvolle optreden tijdens de Hip-
piade, startte Linda Voskamp met 
menpony Macarena zowel in de 
dressuur als in de vaardigheid een 
klasse hoger. In de klasse M dres-
suur gaf de jury haar 203 punten, 
goed voor de 1e prijs en ook de Z 
vaardigheid sloot ze winnend af. 
Een knappe prestatie! In Beekbergen 
reed Loulou Verbeek met Ulian in 
de klasse B dressuur naar twee keer 
187 punten en een 2e en 3e plaats. 
Lysanne Goedkoop verdiende met 
Jordy haar eerste winstpunt in de 
klasse B in Arnhem. Tara Denkers 
reed daar ook in de klasse M1 met 
Dexter van de Beekhoeve en werd 2e 
met 184 punten.

Linda Voskamp met Macarena.

In Laag Soeren werd Lisa Sanders 
4e met Findsley in de klasse L2 met 
184 punten en in de klasse L1 ver-
diende Eline van Roemburg met Ty-
son met 182 punten een winstpunt.

SV Twello met record aantal heren 
turners op NK team wedstrijden
TWELLO.- SV Twello heeft met de 
heren turners deelgenomen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen 
team wedstrijden. Een team bestaat 
uit maximaal 5 turners waarvan de 
beste 4 op een toestel mogen uitko-
men en waar de beste 3 scores mee 
tellen voor de eindranking. Met een 
record aantal van maar liefst 5 teams 
deed SV Twello mee aan de wed-
strijden, helaas is  in de voorronde 1 
team afgevallen, bestaande uit Jordy 
Vd Laan, Thomas vd Sluijs, Jos Neu-
teboom Spijker, Juqa vd velden en 
Ritchie Vermeulen Franssen.  De jon-
gens kwamen in de voorronde net 1 
plaats tekort voor een doorstroming 
naar het NK toe. Jammer, maar ze 
trainen nu met veel plezier verder dit 

seizoen. De overige vier teams had-
den zich heel knap direct geplaatst. 
Team SV Twello niveau 11 scoorde 
het best door een prachtige 6e plek 
te bemachtigen. De jongens van dit 
team zijn: Thomas Schurink, Mink 
Bonte en Kay Berris. Twee teams zijn 
beiden als 12e geëindigd, dit zijn de 
teams van SV Twello uitkomend in 
niveau 9 en 10. In niveau 9 kwamen 
Thom Slim, Sybren Sick, Carsten 
Klomp en Syl Loman uit. Het niveau 
10 team bestaat uit Luuk Dangre-
mond, Mauries Schreurs en Sven Nij-
zink. Het laatste team van SV Twello 
bestaat uit Stern Nordsiek, Wessel 
Loman, Sverre Prins en Ricardo So-
lino Fransen. De jongens turnden 
zichzelf naar een knappe 13e plaats. 

VenL verliest opnieuw van Cupa
DE VEcHT.- Onder het genot van 
een prachtig najaarszonnetje, het 
duel tegen Cupa op ons eigen mooie 
sportcomplex t’Hul. Trainer Marc 
Mölder had vandaag de luxe om 
met zijn sterkste basis elf te starten. 
Beide ploegen hebben geen gehei-
men voor elkaar, want Cupa moet 
het hebben van hun fysieke kracht 
en degelijke defensie. De eerste 
10 minuten ging V en L goed van 
start en spits Eduard van den Beld 
had een goede mogelijkheid om de 
score te openen. Enigszins van de 
schrik bekomen begon Cupa hierna 
beter te combineren, let wel de bal 
zo snel mogelijk richting de twee 
spitsen te spelen. In de 33ste  mi-
nuut mocht Cupa aanleggen voor 
een corner. De bal werd strak voor-
gegeven en werd door een speler 
van Cupa in het doel gefrommeld. 

Net als 2 weken geleden een knul-
lige tegentreffer, 0-1. Het gebeurt 
dit seizoen regelmatig dat VenL bij 
een achterstand pas gaat voetbal-
len. Tot aan de rust lukte VenL niet 
om een vuist te maken, tegen een 
tegenstander die sterker in de du-
els was. Voeg daar aan toe dat beide 
buitenspelers aan de ketting lagen 
bij een directe belager, waardoor 
er onvoldoende kansen gecreëerd 
werden. Ruststand 0-1. In de twee-
de helft hetzelfde spelbeeld met een 
krampachtig spelend VenL waar 
meerdere spelers niet goed in de 
wedstrijd zaten. In de 60ste  minuut 
besloot trainer Marc Mölder in te 
grijpen, om zijn team beter aan het 
voetballen te krijgen. De spelers die 
gewisseld werden liet bij meerdere 
supporters langs de lijn de wenk-
brauwen fronsen. Het moet gezegd 

er leek wat meer lijn in het spel 
van VenL te komen met een niet te 
missen kans voor Eduard van den 
Beld tot gevolg. Met schoenmaatje 
47 een stiftbal geven is natuurlijk 
niet zijn sterkste punt. Direct in 
omschakeling was het echter wel 
Cupa  die tot scoren kwam 0-2. Ook 
nu weer halfslachtig verdedigings-
werk. Met nog een klein kwartier te 
spelen ging VenL vol op de aanval, 
waardoor er toch enkele kansjes 
ontstonden. In de 85 ste minuut 
kwam toch loon naar werken, want 
Eduard van den Beld wist dan toch 
het net te vinden 1-2. Even was er 
nog hoop op een gelijkspel maar 
de finesse ontbrak. Volgens trainer 
Marc Mölder had deze wedstrijd 
geen winnaar verdiend, maar Cupa 
was vandaag het meest gelukkig in 
het scoren. 
                  

Tekening in de strijd bij Twellose Schaakclub 
TWELLO.-  Er komt tekening in de 
strijd om het clubkampioenschap 
bij de Twellose Schaakclub. Na de 
negende ronde van de interne com-
petitie staan vier clubgenoten bin-
nen één punt aan kop, terwijl een 
groep van zeven op een eerbied-
waardige afstand van drie punten 
van de ranglijstaanvoerder volgt.

Koploper Jos Barendregt drong met 
het zwarte ros binnen in de stelling 
van René Rouwhorst, terwijl hij 
ook nog met zijn dame de toren van 
Rouwhorst pende. Maar Rouwhorst 
haalde de koning uit de penning 
en maakte het paard onschadelijk. 
Toen Barendregt overmoedig een 
pion opspeelde, neigde de partij 

naar remise. Echter Rouwhorst ver-
zuimde de torens te ruilen waarmee 
hij veel druk had weg kunnen ne-
men. Daarna zag hij te veel spoken 
en gaf vroegtijdig op.

Aanhaken of afhaken
Jorik Jonker speelde een bloedeloze 
partij tegen Kees Kuijk. Jonker won 
een pionnetje en bracht dit tot een 
goed eind. Ook Carlo Buijvoets bleef 
in het spoor van Barendregt. Tegen 
Piet Rusch haalde hij relatief gemak-
kelijk het punt binnen. Bij de partij 
Wobbe de Vries – Gerard Bons was 
het aanhaken of afhaken. De verlie-
zer zou terugvallen naar de grijze 
middenmoot. De stelling was gelijk-
waardig, maar De Vries had geen tijd 

meer op de klok en gaf zich gewon-
nen.

Veel publiek
Door alle aandacht die hij in de me-
dia krijgt maar eigenlijk niet wil, 
was er veel aandacht voor de partij 
van Henk Onijs tegen Coen Hilbrink. 
Onijs speelde een geweldige partij, 
maar zette, om druk te zetten op een 
pion, zijn toren te passief neer. Dit 
kostte hem de kwaliteit, maar hij 
wist met scherp spel de partij toch 
nog in zijn voordeel te beslissen. De 
overige uitslagen luidden: Frits Frij-
link – Henk Casteel 0-1, Jan de Boer 
– Albert Jansen 1-0, Henk Jansen – 
Rien van Hattum 0-1, Gerard Haze-
laar – Nico van Schooten 1-0.

Voorwaarts 1 wint van 
OBW Zevenaar
 
TWELLO.- Zondagochtend 11.00 
uur vertrokken drie bolides gevuld 
met spelers richting Zevenaar. OBW, 
een tegenstander waar vooral fysiek 
de uitdaging ligt. Bij aanvang in de 
sporthal kwam de lucht van verse 
stamppot boerenkool en rookworst 
je neus binnen gevlogen. OBW had 
een actieweekend om geld in te za-
melen voor KIKA. De meiden van 
Voorwaarts hielden het bij een man-
darijntje en hier een daar een banaan.  
In de kleedkamer werden de doelen 
van die dag gesteld: Punten pakken 
en ongeschonden de wedstrijd uit 
komen. Met name door snelheid in 
het spel te houden en kansen af te 
wachten. De wedstrijd werd aange-
floten, al na 1 minuut viel het eerste 
doelpunt in het voordeel van OBW. 
Dit werd al snel opgevolgd door 
twee punten in het voordeel van 
Voorwaarts. De eerste helft verliep 
stroef en er zijn dan ook niet veel 
punten gevallen. Voorwaarts miste 
mooie kansen en OBW liet een fy-
siek harde aanpak zien. Dit was dan 
ook terug te zien in de ruststand 
OBW (7)- Van Niel Voorwaarts (10). 
In de tweede helft sloeg de sfeer van 
de wedstrijd om. OBW werd harder 
en mondiger en ook het publiek van 
OBW droeg bij aan de gespannen 
sfeer. Aan weerszijde werden over-
tredingen gemaakt, de één groter 
dan de ander. De gemoederen liepen 
steeds hoger op en de tijdsstraffen 

vlogen om de oren. Waar Voorwaarts 
in totaal één gele kaart en één tijd-
straf kreeg, had OBW één gele kaart 
en 6 tijdstraffen op haar naam staan. 
Sport is emotie maar fairplay gaat 
boven emotie. Eerlijk, sportief en 
respectvol handbal, dat zijn termen 
wat naar mijn inzien elke sportclub 
hoog in het vaandel moet hebben 
staan. Zo heeft de voetbaltak van 
OBW een gedragscode opgesteld 
met betrekking tot sportief gedrag. 
Slaan, krabben en schelden hoort 
daar niet bij. Zowel speelsters als 
publiek van OBW weerspiegelde 
deze gedragscode helaas niet in de 
wedstrijd afgelopen zondag. Daar-
naast werden beslissingen van de 
scheidsrechters, die overigens goed 
floten, regelmatig door het slijk ge-
haald. Ondanks de fysieke wed-
strijd en grimmige sfeer in de sport-
hal heeft Voorwaarts punten gepakt. 
De eindstand OBW (13) –Voor-
waarts (25). Aanstaande zaterdag 29 
november staat er een mooie thuis-
wedstrijd op het programma tegen 
HVBS 1. Deze hele dag staat in het 
teken van de inzamelingsactie voor 
de Voedselbank. Voorwaarts wil ie-
dereen vragen om naar deze wed-
strijd te komen kijken en (houdbare) 
producten mee te nemen voor deze 
inzamelingsactie voor de Voedsel-
bank. Op de site van SV Voorwaarts 
vind u hierover meer informatie. 
Tot dan!

Derde overwinning op rij 
TWELLO.- Om 14.10 uur begon de 
streekderby tussen SV Terwolde en 
SV Twello. De wedstrijd werd geleid 
door de heer Nijenhuis. In het eer-
ste kwartier van de wedstrijd was 
SV Twello duidelijk de meerdere 
in het veld. Zo konden we in de 18e 
minuut bijna de 0-1 op het score-
bord schrijven, die gemaakt zou zijn 
door Bert Westendorp na een assist 
van Yannick Gorter, helaas bleek het 
buitenspel. SV Twello speelde bij 
vlagen goed combinatievoetbal in 
de eerste helft. Dit leidde onder an-
dere tot een kans voor Martin Keen, 
die in de 25e minuut de bal bijna 
vanaf de rechterzijde in de linker-
bovenhoek schoot. Kansen waren er 

genoeg voor SV Twello in de eerste 
helft. In de 44e minuut resulteerde 
dit in de 0-1, een mooie assist van 
Bert Westendorp op Yannick Gorter 
die binnentikte. Met een goed gevoel 
de rust in.

Na de rust was Max van Veen ge-
wisseld voor Nicky Eekhuis. Nicky 
komt terug van een blessure (gebro-
ken arm) opgelopen in het begin van 
de competitie. Door een verkeerde 
inschatting van de keeper van SV 
Twello werd uit een vrije trap door 
SV Terwolde in de 48e minuut, de 
1-1 gescoord. SV Twello liet zich 
niet van de wijs brengen door deze 
tegengoal en in de 53e minuut was er 

een assist van Edward Achtereekte 
op Yannick Gorter die zorgde voor 
zijn 2e goal deze wedstrijd, 1-2. Er 
werd door SV Terwolde fanatiek ver-
dedigd op Rick Uninge, dit leverde 
in de 60e minuut een gele kaart op 
voor Terwolde speler Thomas Leu-
rink. De laatste tien minuten waren 
spannend, temeer omdat SV Terwol-
de via alles of niks voetbal kansen 
creëerde binnen het zestienmeter 
gebied van SV Twello. Toen de 4 
minuten extra tijd verstreken waren 
werd er afgefloten door de arbiter 
en gingen de 3 punten mee naar SV 
Twello. Op naar de volgende wed-
strijd tegen V&L op 30 november om 
14.00 uur bij SV Twello.

Uitstekend teamwork bezorgt 
Proteus overwinning
TWELLO.- Zaterdagavond, zwem-
bad De Schaeck te Twello. Het de-
cor voor een spannende pot water-
polo. Heren 1 van TZ&PC Proteus 
nam het op tegen TriVia uit Gro-
ningen. Een spannende wedstrijd 
waarin Proteus door uitstekend 
teamwork de overwinning binnen-
sleept. Na vier periodes staat het 
10-7 en kunnen de Twellonaren 
met opgeheven hoofd het water 
verlaten, drie punten ‘in the poc-

ket’. Proteus start sterk aan de wed-
strijd en neemt direct de leiding. 
Door goed combinatie spel en echt 
teamwork geven ze deze positie 
ook niet meer weg. Vooral de derde 
periode laat Proteus zien waartoe 
ze in staat zijn. Door te accelereren 
in de aanval scoort het team een 
paar fraaie doelpunten en vergroot 
de voorsprong. Het lot van TriVia is 
bezegelt. In de resterende minuten 
hoeft Proteus alleen de wedstrijd 

rustig uit te spelen en de overwin-
ning over de finish te slepen. Eind-
uitslag 10-7. Volgende week speelt 
Proteus uit in Tubbergen tegen 
VKC’03 en de week erna vindt de 
Stedendriehoek derby tegen Aqua-
poldro in Apeldoorn plaats. Nog 
twee pittige wedstrijden voor de 
winterstop, maar wanneer het team 
de ingeslagen weg volhoudt en als 
team blijft opereren, moet het goed-
komen.

Wekelijks huis aan huis dagelijks online

www.voorsternieuws.nl
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ZONDAG 30 november GEOPEND

Zondag 
geopend

van 11.00 tot 17.00 uur

Maak nu uw kledingkast 
winter-klaar bij Maris Mode

van 11.00 tot 
17.00 uur

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel
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korting
35,-*

korting
15,-*

TEGEN INLEVERING VAN  
DEZE WAARDEBON 

BIJ BESTEDING VAN 90,-

TEGEN INLEVERING VAN  
DEZE WAARDEBON 

BIJ BESTEDING VAN 199,-

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel

JUN
2013

2e matras
50% voordeel

Matras Xanté X2
als beste getest!

CONSUMENTENBOND
voordeel week

XANTÉ MATRASSEN
2e matras 50% voordeel
op de Xanté X2
als beste getest door 
de Consumentenbond, juni 2013 
80/90 x 200/210 cm. 
Verkrijgbaar vanaf 495,-

Eastborn 
boxspring Nummer 10
3 keer op rij als beste getest!
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Eastborn Fashion Eastborn Suprise 


